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SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30
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Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
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Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 1263088 Nr: 25459-05.2017.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARÍLIA FERNANDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PAULINO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 25459-5/2017 – CÓDIGO 1263088

Vistos, etc.

Considerando que o parecer ministerial às fls. 23/24 requer que a parte 

instrua o feito com os dados necessários para viabilizar o registro 

solicitado, intime-se a interessada para se manifestar nos moldes 

solicitados pelo Parquet no prazo de 05 (cinco) dias.

Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 09 de janeiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Decisão

CIA N°:

0153894-23.2017.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 AFGM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTD-EPP

ADVOGADO(A):

 MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS – OAB/MT 23.174-A/MT

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Taxas e Custas Judiciais proposto 

por AFGM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTD-EPP. em 

benefício próprio, referente a Guia nº 25681 recolhida de forma indevida.

Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 - versão 2 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso verifica-se a ausência dos 

seguintes documentos no pedido:

 Procuração Judicial constando poderes específicos outorgados pelo 

interessado para finalidade de “receber e dar quitação”.

Contrato Social da Empresa se o (a) outorgante da procuração for pessoa 

jurídica.

 Contrato Social da Empresa ou Escritório de Advocacia beneficiário;

 Nome de todos os sócios inclusos no QSA da Receita Federal;

 CPF de todos os sócios, data de nascimento de todos os sócios.

E-mail para comunicação.

 Certidão do Distribuidor atestando a não utilização da Guia para a 

distribuição da ação.

 INTIME-SE o Requerente para apresentar os documentos acima 

elencados, no prazo de 15 (quinze) dias, visto que a presença de todos 

deve ser rigorosamente observada.

Publique-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

" h t t p : / / c i a . t j m t . j u s . b r / P u b l i c o / C o n s u l t a P u b l i c a / I n d e x . a s p x " 

http://cia.tjmt.jus.br/Publico/ConsultaPublica/Index.aspx.

 Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

REQUERENTE(S):

 MARCO ANDRÉ HONDA FLORES

ADVOGADO(A):

 MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB/MT 9708-A

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Taxa Judiciária, Custas Judiciais e 

Diligência proposto por MARCO ANDRÉ HONDA FLORES em benefício 

próprio, em relação às Guia’s de nº 07453.901.09.2016-3 e 

07544.901.09.2016-1 recolhida de forma indevida.

 Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 - versão 2 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso verifica-se a ausência dos 

seguintes documentos no pedido:

 Certidão do Distribuidor - Em caso de recolhimento indevido; ou Guia não 

utilizada para Distribuição;

 INTIME-SE a Requerente para apresentar os documentos acima 

elencados, no prazo de 15 (quinze) dias, visto que a presença de todos 

deve ser rigorosamente observada.

Nada informado no referido prazo, arquivem-se o pedido.

Publique-se. Intime-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

" h t t p : / / c i a . t j m t . j u s . b r / P u b l i c o / C o n s u l t a P u b l i c a / I n d e x . a s p x " 

http://cia.tjmt.jus.br/Publico/ConsultaPublica/Index.aspx.

 Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

REQUERENTE(S):

 NERI PECCIN

ADVOGADO(A):

 FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITÃO - OAB/MT 13.592

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Taxa Judiciária, Custas Judiciais e 

Diligência proposto por NERI PECCIN em benefício de DÉBOR REJANE 

BECKER, em relação à Guia de nº 51148.901.04.2017-0 recolhida de forma 

indevida.

 Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 - versão 2 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso verifica-se a ausência dos 

seguintes documentos no pedido:

 Procuração Judicial constando poderes específicos outorgados pelo 

interessado para finalidade de “receber e dar quitação”;

 Data de Nascimento do beneficiário

 Endereço completo do beneficiário

 E-mail para comunicação

 Certidão do Gestor (A) da Vara- No caso em que * Guia não foi utilizada 

em atos do processo tais como: Autenticação, Desarquivamento, 

Certidões, Formal de Partilha, Recurso de Apelação, etc.

 INTIME-SE o Requerente para apresentar os documentos acima 

elencados, no prazo de 15 (quinze) dias, visto que a presença de todos 

deve ser rigorosamente observada.

Nada informado no referido prazo, arquivem-se o pedido.

Publique-se. Intime-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

" h t t p : / / c i a . t j m t . j u s . b r / P u b l i c o / C o n s u l t a P u b l i c a / I n d e x . a s p x " 

http://cia.tjmt.jus.br/Publico/ConsultaPublica/Index.aspx.

 Cuiabá, 23 de janeiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA n.º 0727983-54.2017.8.11.0001

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio formulado pelo (a) 

servidor (a) BERNADETE TERESINHA BORGES PEREIRA, matrícula nº. 

5024, Auxiliar Judiciário, designada para a função de confiança de Gestor 

Administrativo 2, lotado (a) no (a) Juizado Especial Criminal Unificado - 

Comarca da Capital - SDCR, referente ao quinquênio 2012/2017.

 A Gestão de Recursos Humanos do Fórum da Capital por meio da 

Informação n.° 004/2018/GRHFC, comunicou a concessão de 04 (quatro) 

licenças-prêmio relativas ao período de 27/11/1992 a 27/11/2012, bem 

como a ausência de violação ao disposto no artigo 110 da Lei 

Complementar n.º 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos da 

Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais 
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do Estado de Mato Grosso) no período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 Nos termos do artigo 30, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, compete ao Diretor do Fórum da Comarca na 

qual o servidor encontra-se lotado, conhecer e julgar os processos que 

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

servidores de 1ª Instância, cabendo recurso ao Conselho da Magistratura.

O instituto da licença-prêmio por assiduidade é um direito previsto na Lei 

Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado), 

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

 “Art. 109 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses 

de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo 

efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo 

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 59, de 03 de fevereiro de 1999).”

 Destarte, além do exercício efetivo e ininterrupto do serviço público pelo 

período de 05 (cinco) anos, se faz necessário o enquadramento ao 

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

“Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo: I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão; II – afastar-se do 

cargo em virtude: a) licença por motivo de doença em pessoa da família, 

sem remuneração; b) licença para tratar de interesses particulares; c) 

condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; d) 

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas”.

 Desse modo, uma vez completado o período aquisitivo e não tendo o (a) 

servidor (a) infringido o artigo 110 do mencionado Estatuto durante o 

período vindicado, DEFIRO o pedido formulado pelo (a) servidor (a) a fim 

de conceder a licença-prêmio referente ao quinquênio de 27/11/2012 a 

27/11/2017, condicionando o gozo à prévia solicitação ao Gestor imediato, 

observado a anuência deste e a conveniência do serviço público.

Intime-se o (a) requerente via e-mail funcional para conhecimento.

 Decorrido o prazo para eventual recurso, façam-se as anotações e 

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 23 de janeiro de 2017.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA n.º 0701868-93.2017.8.11.0001

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio formulado pelo (a) 

servidor (a) EVALDO VITÓRIO, matrícula nº. 6389, Agente da Infância e 

Juventude, lotado (a) no (a) Central de Apoio Profissional - 1ª e 2ª Vara 

Especializada da Infância e Juventude - Comarca da Capital - SDCR, 

referente ao quinquênio 2011/2016.

  A Gestão de Recursos Humanos do Fórum da Capital por meio da 

Informação n.° 003/2018/GRHFC, comunicou a concessão de 03 (três) 

licenças-prêmio relativas ao período de 23/09/1996 a 23/09/2011, bem 

como a ausência de violação ao disposto no artigo 110 da Lei 

Complementar n.º 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos da 

Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais 

do Estado de Mato Grosso), à exceção do disposto no parágrafo único do 

referido artigo, em razão da existência de 13 (treze) faltas injustificadas 

no período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 Nos termos do artigo 30, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, compete ao Diretor do Fórum da Comarca na 

qual o servidor encontra-se lotado, conhecer e julgar os processos que 

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

servidores de 1ª Instância, cabendo recurso ao Conselho da Magistratura.

O instituto da licença-prêmio por assiduidade é um direito previsto na Lei 

Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado), 

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

 “Art. 109 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses 

de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo 

efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo 

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 59, de 03 de fevereiro de 1999).”

 Destarte, além do exercício efetivo e ininterrupto do serviço público pelo 

período de 05 (cinco) anos, se faz necessário o enquadramento ao 

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

“Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo: I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão; II – afastar-se do 

cargo em virtude: a) licença por motivo de doença em pessoa da família, 

sem remuneração; b) licença para tratar de interesses particulares; c) 

condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; d) 

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas”.

 Diante do dispositivo legal e da informação acostada aos autos, DEFIRO a 

concessão d a licença-prêmio ao servidor, relativa ao período de 

23/09/2011 a 23/01/2017, uma vez que as 13 (treze) faltas injustificadas 

implicam no retardamento da licença em 04 (quatro) meses, nos termos do 

parágrafo único do artigo 110 da LC 04/1990, condicionando o gozo à 

prévia solicitação ao Gestor imediato, observado a anuência deste e a 

conveniência do serviço público.

  Intime-se o (a) requerente via e-mail funcional para conhecime nto.

 Decorrido o prazo para eventual recurso, façam-se as anotações e 

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 23 de janeiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 50/2018-GRHFC

A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

00701541-17.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

EXONERAR o(a) servidor(a) RODRIGO SILVA GOMES, matrícula nº. 

14894, nomeado (a) pela Portaria n.º 0261/2016/GRHFC, de 18/05/2016, 

para exercer em comissão, o cargo de Assessor Técnico Jurídico, no 

Gabinete do Juiz - 1ª Vara Esp. Viol. Doméstica e Fam. contra Mulher - 

Comarca da Capital - SDCR, com efeitos a partir de 19/01/2018.

Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

 

PORTARIA Nº. 51/2018-GRHFC

A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0004472-37.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR o(a) servidor(a) LIGIA CRISTINA CAMPOS, 

matrícula nº. 13154, nomeado (a) pela Portaria n.º 0362/2007, de 

12/04/2007, para exercer em comissão, o cargo de Assessor Técnico 

Jurídico, no Gabinete do Juiz - 3ª Vara Esp. de Família e Sucessões - 

Comarca da Capital - SDCR, com efeitos a partir da publicação desta.

Artigo 2º - NOMEAR o(a) servidor(a) LIGIA CRISTINA CAMPOS, matrícula 

nº. 13154, portador(a) do RG nº. 10863753 SSP/MT e CPF nº. 

910.180.131-72, para exercer em comissão, o cargo de Assessor Técnico 

Jurídico, no Gabinete da Juíza da 1ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá - Drª. Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves Correa, com efeitos a partir da assinatura do Termo de 

Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação 

desta.

Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2018.
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(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

 

PORTARIA Nº. 52/2018-GRHFC

A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0701476-22.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) MARA LÚCIA DE ARAÚJO RODRIGUES, matrícula 

nº. 5956, Analista Judiciário, na secretaria da 9ª Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá, com efeitos a partir de 23/01/2018.

Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1271415 Nr: 28130-98.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON DE OLIVEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS 

METALURGICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II – Como se infere dos autos o pedido inicial veio instruído com certidão 

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência do crédito de 

R$ 15.098,33 (fl. 06) atualizados até a data de 30/06/2017, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 01/10/2015.

 Portanto, a atualização do crédito contraria o disposto no art. 9º, inciso II, 

da Lei de Regência, que estabelece que o crédito deve ser atualizado até 

a data do pedido de recuperação judicial.

Assim sendo, intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, 

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito, sob pena de 

indeferimento.

 Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1271781 Nr: 28241-82.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ALBUQUERQUE LOUSADA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MAMEDE LIMA 

PARREIRA - OAB:19809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II – Como se infere dos autos o pedido inicial veio instruído com certidão 

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência do crédito de 

R$ 11.044,86 (fl. 08) atualizados até a data de 31/10/2017, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 13/05/2015.

Portanto, a atualização do crédito contraria o disposto no art. 9º, inciso II, 

da Lei de Regência, que estabelece que o crédito deve ser atualizado até 

a data do pedido de recuperação judicial.

Assim sendo, intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, 

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito, sob pena de 

indeferimento.

 Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 151994 Nr: 35355-29.2004.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO MOREIRA DOS PASSOS, VANILSO DE ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR S/A INDUSTRIA E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO P. DE ÁVILA - 

OAB:5367, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, JOSÉ CÉLIO 

GARCIA - OAB:2809/MT, PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - 

OAB:1823-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT

 Visto.

I – Trata-se de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO interposta por SILVIO MOREIRA 

DOS PASSOS referente ao crédito trabalhista devido nos autos do 

Processo n.º 00379.2002.051.23.00-5, perante a Vara do Trabalho de 

Tangará da Serra-MT, no valor de R$. 55.287,77 (cinquenta e cinco mil, 

duzentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos).

Proferida sentença de procedência do pedido (fls. 14/15), o requerente 

apresentou Planilha atualizada, requerendo o imediato pagamento do valor 

de R$. 273.891,40 (duzentos e setenta e três mil, oitocentos e noventa e 

um reais e quarenta centavos) por se tratar de crédito privilegiado e por 

estar em dificuldades financeiras (fls. 36/39).

Nesse contexto, tenho como necessária a oitiva da Síndica e do Ministério 

Público sobre o pedido, os valores apresentados, bem como sobre a 

inclusão do referido crédito no QUADRO GERAL DE CREDORES.

II – Sendo assim, INTIME-SE a síndica para, no prazo de 10 (dez) dias, 

emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o 

cálculo elaborado pelo profissional sobre o valor do crédito em exame.

III - Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 978928 Nr: 13522-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEODORO TELES PADILHA, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - 

OAB:13597, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - 

OAB:12246

 Visto.

Em atendimento ao parecer ministerial de fl. 42, intime-se o novo 

administrador judicial para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Com a manifestação do administrador judicial, renove-se vista ao Ministério 

Público Estadual.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1269633 Nr: 27544-61.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSEÉ ROQUE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II – Como se infere dos autos o pedido inicial veio instruído com certidão 

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência do crédito de 

R$ 1.732,68 (fl. 12) atualizados até a data de 22/08/2017, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 13/05/2015.

Portanto, a atualização do crédito contraria o disposto no art. 9º, inciso II, 

da Lei de Regência, que estabelece que o crédito deve ser atualizado até 

a data do pedido de recuperação judicial.

Assim sendo, intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, 

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito, sob pena de 

indeferimento.

 Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270438 Nr: 27816-55.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO SANTANA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON CAVALCANTI DA 

SILVA - OAB:15.080-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II – Como se infere dos autos o pedido inicial veio instruído com certidão 

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência do crédito de 

R$ 10.706,75 (fl. 07) atualizados até a data de 30/06/2016, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 13/05/2015.

Portanto, a atualização do crédito contraria o disposto no art. 9º, inciso II, 

da Lei de Regência, que estabelece que o crédito deve ser atualizado até 

a data do pedido de recuperação judicial.

Assim sendo, intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, 

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito, sob pena de 

indeferimento.

 Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1079631 Nr: 1320-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLEIA GOMES DOS SANTOS, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE DOMINGUES TINOCO 

SAAD - OAB:OAB/MT 9.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

ANA CLEIA GOMES DOS SANTOS ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto à massa falida de SUPERMERCADO 

MODELO LTDA E OUTROS, com sua consequente inclusão do valor de R$ 

11.261,88, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entenderam necessários (fls. 07/27).

Instado a se manifestar, o administrador judicial requereu a extinção do 

feito por ausência de interesse processual em razão do pedido da 

requerente não encontrar amparo na legislação falimentar (fls. 30/32).

É a síntese do necessário. Decido.

Vejo que assiste razão ao administrador judicial em sua manifestação de 

fls. 30/32, tendo em vista que o pedido foi protocolizado em 15/12/2015, de 

forma precoce, e, portanto, antes mesmo de iniciada a fase administrativa 

prevista no artigo 7º, § 1º, da Lei 11.101/05.

Todavia, em razão do decurso de tempo, exigir do credor habilitante a 

providência correta seria desnecessário. Desse modo, prezando pela 

economia processual e aplicando-se o princípio da instrumentalidade das 

formas, disposto no art. 277 do CPC/2015, subsidiariamente às 

disposições da Lei n.º 11.101/2005, determino o processamento da 

habilitação nos moldes dos artigos 13 a 15 da Lei de regência.

Assim, renove-se vista ao administrador judicial para que emita parecer 

sobre o mérito, que deverá, inclusive, conter a informação se o crédito 

pleiteado já foi incluído no quadro geral de credores.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1107320 Nr: 13511-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO GONÇALVES DE FREITAS, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, MANOEL JOZIVALDO TAVARES DA SILVA - 

OAB:11161-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9027-B/MT, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO 

MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 Visto.

Em atendimento ao parecer ministerial de fl. 48/49, intime-se o 

administrador judicial para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Com a manifestação do administrador judicial, renove-se vista ao Ministério 

Público Estadual.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126882 Nr: 21678-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO RODRIGO KVIECINSKI, CARLA HELENA 

GRINGS & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:7.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7187

 Visto.A RECUPERANDA (DSS CONSTRUÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES E 

INFORMÁTICA LTDA) opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO às [...]“exprime 

tudo aquilo que o Novo Código de Processo Civil visou modificar: a 

violação ao exercício do contraditório e a surpresa nas decisões judiciais” 

(sic – fl. 20).Desse modo, requer seja conhecido e acolhido os presentes 

embargos declaratórios para que seja sanada a omissão existente na 

decisão embargada, determinando a manifestação da recuperanda, de 

modo a estabelecer o contraditório. Com efeito, os embargos de 

declaração constituem-se em meio apropriado para suprir eventuais 

falhas, de modo a esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou 

suprir omissões verificadas na decisão embargada (CPC/2015 – art. 

1.022). De fato, no despacho de recebimento da presente habilitação, foi 

determinada a intimação tão somente do administrador judicial para se 

manifestar nos autos acerca do pedido do habilitante (fl. 17).Assim, 

assiste razão ao embargante, uma vez que a r. decisão de fl. 17, foi 

omissa ao não atender o disposto no artigo 12, da Lei 11.101, quanto a 

necessidade de intimação da empresa recuperanda para que esta 

apresente resposta. A propósito:Processual. Recuperação judicial. 

Habilitação de crédito. Ausência de intimação da empresa recuperanda 

para se manifestar no âmbito do incidente. Error in procedendo 
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reconhecido. Cerceamento ao contraditório caracterizado. Anulação do 

ato decisório. Agravo de instrumento provido. (Relator (a): Fabio Tabosa; 

Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial; Data do julgamento: 29/02/2016; Data de registro: 

02/03/2016).Desse modo, ACOLHO os presentes embargos de 

declaração, para reconhecer a omissão existente e determinar o 

prosseguimento do feito.No impulso do processo, determino venha à parte 

autora, no prazo de 15 dias úteis, regularizar sua representação 

processual, mediante a juntada de mandato que outorgue poderes aos 

advogado (JONNY RANGEL MASHAGE), para atuar junto ao presente 

feito, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, 

CPC).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1161423 Nr: 36537-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVINO GASPARIN, TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE OLVEPAR S.A. IND. E COM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI 

- OAB:211.495 OAB/SP, MONIQUE HELEN ANTONACCI - OAB:316885, 

VLAD MARTINELLO - OAB:60377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 1161423

Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II - Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do 

art. 10, da Lei 11.101/05, recebo como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

CREDORES interposta por LEVINO GASPARIN por dependência aos autos 

da Massa Falida da OLVEPAR DA AMAZÔNIA S/A INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO (Processo nº 9734-69.2000.811.0041 – Código 80525), 

conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se a síndica para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o 

laudo elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o 

caso, e todas as informações existentes nos livros fiscais e demais 

documentos do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação 

de credores, objeto da impugnação, conforme determina o § único, do 

artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 2 de outubro de 2017.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1164666 Nr: 37808-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEISA PARREIRA DA SILVA, MARILTON PROCOPIO 

CASAL BATISTA, CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECUPERADORA DE CABINES CUIABÁ LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.688, MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE - OAB:14.109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Tendo em vista, a constituição de novo patrono nos autos principais, 

determino a intimação da recuperanda, para que manifeste, no prazo de 

05 dias úteis, acerca do crédito do habilitante.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1219548 Nr: 11307-49.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIRO DOS SANTOS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALOR ENGENHARIA LTDA, TRÊS IRMÃOS 

ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, NILTON DE SOUZA ARANTES - OAB:10.865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Visto.

VALDEMIRO DOS SANTOS, ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a Recuperação Judicial de TRÊS IRMÃOS 

ENGENHARIA LTDA E VALOR ENGENHARIA LTDA (PROCESSO N. º 

30015-21.2015.811.0041 – CÓDIGO 1015739).

O Administrador Judicial requer a intimação do autor para que traga aos 

autos o “Cálculo trabalhista que atenda o artigo 9º da LRE” (sic – fl. 50).

In casu, resta imprescindível para a averiguação do crédito apontado, a 

juntada do cálculo trabalhista com a discriminação de verbas e atualização 

até a data do ajuizamento da Recuperação Judicial (24/06/2015), de 

acordo com o disposto no artigo 9º, II da Lei de Regência.

Assim, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 05 

dias úteis, apresente o referido cálculo.

Com a manifestação nos autos, renove-se vista ao Administrador Judicial, 

para que, no prazo de 05 dias úteis, emita parecer sobre o mérito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1223269 Nr: 12572-86.2017.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, TRUST 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E 

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO RODEGUER NETO - 

OAB:60583/SP, KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - OAB:211.495 

OAB/SP, MONIQUE HELEN ANTONACCI - OAB:316885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, CRISLAINE 

VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, EDSON CRIVELATTI - OAB:8887, EDSON 

TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - OAB:8896/MT, JOCLER JEFERSON 

PROCOPIO - OAB:19386, LEANDRO A. FELMANN - OAB:35.415, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152/B-MT, PAULO FERNANDES SCHNEIDER - OAB:8.117, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007, RODOLFO COELHO 

RIBEIRO - OAB:16215

 Visto. (...) IV - Já, no que se refere ao reembolso de DESPESAS da 

massa falida, na quantia pretendida pela autora de R$. 14.016,86 

(quatorze mil, dezesseis reais e oitenta e seis centavos), verifico que 

somente não ficou comprovado nos autos o valor de R$. 340,50 

(trezentos e quarenta reis e cinquenta centavos), indicado como 

“hospedagem em Hotel – MT (Afonso Rodeguer Neto) nos dias 10.8.2016 

e 11.8.2016”. Portanto, existindo prova das outras despesas adimplidas 

pela antiga síndica ALTA ADMINISTRAÇÃO, a quantia a ser reembolsada 

deve se ater à importância de R$. 13.676,36 (treze mil, seiscentos e 

setenta e seis reais e trinta e seis centavos). V – Ante o exposto, 

ACOLHO EM PARTE os pedidos formulados (fls. 4/9) e autorizo que a 

Síndica efetue o pagamento dos honorários de remuneração devidos à 

antiga Síndica ALTA ADMINISTRAÇÃO, referente aos meses de 

junho/2016 (30 dias), julho/2016 (31 dias) e agosto/2016 (23 dias), no 

valor líquido de R$. 90.877,93 (noventa mil, oitocentos e setenta e sete 

reais e noventa e três centavos), além das despesas administrativas 
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desembolsadas por ela na quantia de R$. 13.676,36 (treze mil, seiscentos 

e setenta e seis reais e trinta e seis centavos), mediante comprovação 

nos autos. OBSERVE-SE a Síndica os descontos de INSS e IRPF. 

Transitado em julgado, traslade-se cópia desta para os autos principais 

(Falência Cód. n.º 80525) e arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias. P. R. Intimem-se. Cumpra-se, dando ciência ao 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1246471 Nr: 20065-17.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VÂNIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON CAVALCANTI DA 

SILVA - OAB:15.080-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I- Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 10/47).

 II- Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

III - Trata-se de habilitação retardatária interposta por VÂNIA FERREIRA DA 

SILVA, por dependência aos autos da Recuperação Judicial de 

ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI ME (Processo nº 

51808-16-2015.811.0041 – Código 1061850), que, conforme autoriza o 

§5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 754719 Nr: 6712-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ADAIL MOREIRA DE SOUZA, ELIZA 

BATISTA DE SOUZA, DECIO JOSE TESSARO, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTE, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MAYCON RODRIGO KELM - OAB:10.092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINI NESPOLI - 

OAB:9229/MT

 Visto.

Tendo em vista que o Administrador Judicial informou às fls. 66/67, o 

cumprimento da decisão exarada (fl. 39), dê-se baixa e arquivem-se os 

autos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 766263 Nr: 19010-07.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO MODELO LTDA, RONIMÁRCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA TRESE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS 

- OAB:6745/MT

 Visto.

Em que pese esta ação tenha sido distribuída ao Gabinete I, em consulta 

ao sistema Apolo, verifiquei que a massa falida da requerida (TRESE 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA) está vinculada ao Gabinete II.

Assim, determino que o Gestor Judiciário remeta os autos ao Gabinete II, 

vinculando-o ao processo de falência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 878973 Nr: 16125-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO PIZANESCHI, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLBUS TRANSPORTES URBANOS LTDA, 

AUTO VIAÇÃO TRANSCAPITAL (PRINCESA DO SOL) LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por CELSO PIZANESCHI, 

por dependência aos autos da Massa Falida de AUTO VIAÇÃO 

TRANSCAPITAL (PRINCESA DO SOL) LTDA (Processo nº 

27142-58.2009.811.0041 – Código 391759), que, conforme autoriza o §5º, 

do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1045248 Nr: 44032-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NTC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MT 15.484-A, Rafaelle oliveira noronha - OAB:12314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Nos termos da Resolução n. 11/2017/TP, publicada no DJe n. 10.140, de 

16/11/2017, encaminhe-se à redistribuição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018524/1/2018 Página 9 de 679



 Cod. Proc.: 1126869 Nr: 21669-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAYRAO FIGUEIREDO QUEIROZ, CARLA HELENA 

GRINGS & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - 

OAB:19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7187/MT

 Visto.A RECUPERANDA (DSS CONSTRUÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES E 

INFORMÁTICA LTDA) opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO às fls. 22/27, 

alegando, em síntese, que a decisão proferida nos autos “exprime tudo 

aquilo que o Novo Código de Processo Civil visou modificar: a violação ao 

exercício do contraditório e a surpresa nas decisões judiciais” (sic – fl. 

24).Desse modo, requer seja conhecido e acolhido os presentes 

embargos declaratórios para que seja sanada a omissão existente na 

decisão embargada, determinando a manifestação da recuperanda, de 

modo a estabelecer o contraditório. Com efeito, os embargos de 

declaração constituem-se em meio apropriado para suprir eventuais 

falhas, de modo a esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou 

suprir omissões verificadas na decisão embargada [...]Trata-se de 

habilitação retardatária interposta por GILMAYRAO FIGUEIREDO QUEIROZ, 

por dependência aos autos da recuperação judicial da DSS 

CONSTRUÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA (Processo 

nº 23113-52.2015.811.0041 – Código 999210), que, conforme autoriza o 

§5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da 

LRF.Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.Com a contestação, renove-se vista a 

ADMINISTRADORA JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005.Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

voltando-me, em seguida conclusos.Expeça-se o necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1135242 Nr: 25197-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI TEISUKE YAOITA REGALAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES PEDROZO - 

OAB:17.137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I- Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 18/23).

 II- Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

III - Trata-se de habilitação retardatária interposta por GIOVANI TEISUKE 

YAOITA REGALAU, por dependência aos autos da Massa Falida de 

SUPERMERCADO MODELO LTDA E OUTROS (Processo nº 

6917-75.2013.811.0041 – Código 800492), que, conforme autoriza o §5º, 

do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1145285 Nr: 29756-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A., CLÁUDIO HEDNEY DA 

ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRABELLA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

ESTOFADOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO HEDNEY DA ROCHA - 

OAB:6.066, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA LAURA PENHA 

ALMEIDA - OAB:20519-O, JOÃO TITO S. CADEMARTORI NETO - 

OAB:16.289-A

 Visto.

Em que pese o presente feito tenha sido impulsionado em razão da 

decisão proferida à fl. 43, verifico que a parte autora não comprovou o 

pagamento das custas processuais.

Assim, determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, 

proceder ao recolhimento das custas ou demonstrar documentalmente a 

sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1161101 Nr: 36422-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON MIGUEL DA COSTA, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - 

OAB:19498/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT

 Visto.

Em que pese o presente feito tenha sido impulsionado em razão da 

decisão proferida à fl. 09, verifico que não consta nos autos o instrumento 

de mandato.

Assim, determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, 

regularizar sua representação processual, mediante a juntada de mandato 

que outorgue poderes a advogada (KAREN CORRÊA AMORIM DE 

OLIVEIRA), para atuar junto ao presente feito, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1179424 Nr: 43574-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANILSON FERNANDES PALMEIRA, RAFAEL 
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HENRIQUE TAVARES TAMBELINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLHETE RESTAURANTE EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT, RAFAEL HENRIQUE TAVARES TAMBELINI 

- OAB:OAB/SP 300994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Visto.

Em atendimento ao parecer ministerial de fl. 18/19, intime-se o 

administrador judicial para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Com a manifestação do administrador judicial, renove-se vista ao Ministério 

Público Estadual.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1199464 Nr: 4522-71.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL SANTIN VEDOVATTO, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, DANIEL SANTIN VEDOVATTO - OAB:22272/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT

 Visto.

DANIEL SANTIN VEDOVATTO, ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a Recuperação Judicial de LARC 

CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CÓDIGO 1104288).

A recuperanda manifesta pela improcedência da presente habilitação 

diante da não juntada dos documentos essenciais, ou alternativamente, 

pela procedência parcial do pedido para que seja incluído em favor da 

requerente apenas o crédito líquido apurado pela Justiça do Trabalho 

atualizado até a data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial 

(fls. 17/18).

No mesmo sentido, é o parecer do Ministério Público (fls. 25/26).

In casu, resta imprescindível para a averiguação do crédito apontado, a 

juntada do cálculo trabalhista com a discriminação de verbas e atualização 

até a data do ajuizamento da Recuperação Judicial, de acordo com o 

disposto no artigo 9º, II da Lei de Regência.

Assim, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 05 

dias úteis, apresente o referido cálculo.

Deixo de renovar vista ao Administrador Judicial tendo em vista que já 

emitiu parecer sobre o mérito (fls. 23/24).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1199465 Nr: 4523-56.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO DA SILVA SANTOS, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, EROMAR BARBOSA BELÉM - OAB:OAB/MT 7003

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT

 Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

MAGNO DA SILVA SANTOS, no quadro de credores da recuperanda, 

para que passe a constar o valor de R$ 5.000,00, classificado como 

trabalhista.Ciência ao Ministério Público.Isento de custas e honorários 

advocatícios.Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.Expeça-se o necessário.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1204124 Nr: 6023-60.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLÓRIA CARDOSO DOS SANTOS, FABIOLA 

BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 Visto.

MARIA DA GLÓRIA CARDOSO DOS SANTOS ingressou com o pedido 

inicial, objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de 

ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI ME (CÓDIGO 1061850), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 4.120,37, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários 

(fls. 05/16).

A recuperanda e a Administradora Judicial manifestaram favorável ao 

pleito do autor, ressaltando apenas que o valor do crédito atualizado até a 

data do pedido de recuperação judicial perfaz a quantia de R$ 3.505,96 

(fls. 19/21 e 23/25).

Parecer do Ministério Público (fls. 26/28).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor total de R$ 4.120,37, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000162-30.2016.5.23.0111.

Dispõe o artigo 9º, II, da Lei do 11.101/05, que o valor do crédito deve ser 

atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de 

recuperação judicial, de sorte que somente após o pagamento do valor 

principal dos credores quirografários, se houver saldo, é que ocorrerá o 

pagamento dos juros.

Assim, assiste razão a recuperanda e a administradora judicial ao 

informarem que o valor atualizado até a data do pedido de recuperação 

judicial, perfaz a importância de R$ 3.505,96.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que a administradora judicial proceda à inclusão do crédito de 

MARIA DA GLÓRIA CARDOSO DOS SANTOS, no quadro de credores da 

recuperanda, no valor de R$ 3.505,96, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1241773 Nr: 18636-15.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:18.624/O, SEDALI GUIMARÃES FROSSARD - OAB:18.633/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

Determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, regularizar sua 

representação processual, mediante a juntada de mandato que outorgue 

poderes aos advogados subscritos à fl. 05, para atuar junto ao presente 

feito, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1258787 Nr: 23943-47.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOLIVAR DANIEL EICKOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:17526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por BOLIVAR DANIEL 

EICKOFF, por dependência aos autos da Recuperação Judicial de LARC 

CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (Processo nº 

12268-24-2016.811.0041 – Código 1104288), que, conforme autoriza o 

§5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1260064 Nr: 24419-85.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE NASCIMENTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINA LOPES DE ALMEIDA 

MARTELLI - OAB:12929

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o pedido retro e concedo o prazo de 05 dias úteis para a juntada 

dos documentos, conforme decisão exarada à fl. 17.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1264490 Nr: 25872-18.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYÁ DO COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:MT/22.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I- Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 13/17).

 II- Trata-se de habilitação retardatária interposta por NAYÁ DO COUTO, 

por dependência aos autos da recuperação judicial de DSS SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (Processo nº 

23113-52.2015.811.0041 – Código 999210), que, conforme autoriza o §5º, 

do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 753260 Nr: 5147-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGJ COMERCIO DE PETROLEO LTDA, CONEXÃO 

COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA, EAP POSTOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA, 

PETROLSTYLL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA, EMBOAVA & VIEGAS 

LTDA, HOTERLENE LOPES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SAFRA, 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ITAU UNIBANCO S.A, SASCAR 

TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROSSATO - OAB:, 

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES 

RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, HOTERLENE LOPES DE MORAES - OAB:15133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

ÁVILA - OAB:10.309, LETICIA GERARD TAVARES MÁLAGA - 

OAB:204.192/SP, LIA RITA CURCI LOPES - OAB:OAB/ SP 234.098, 

MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, PAOLA CRISTINA RIOS 

PEREIRA FERNANDES - OAB:9.510, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:14.258-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos.

Recuperação judicial da empresa JGJ Comércio de Petróleo Ltda. E Outros.

1 – Certifique-se quanto ao cumprimento do item 3 da decisão de fls. 

5.037/5.038 e, em seguida, dê-se vista dos autos ao douto representante 

do Ministério Público, inclusive para que se manifeste acerca das petições 

de fls. 5.205/5.224 e 5.136/5.193.

2 – Quanto aos relatórios mensais das atividades da recuperanda 

juntados às fls. 5.225/5.350, referentes aos meses de janeiro e agosto de 

2017, deverá a Secretaria providenciar a intimação dos interessados, via 

certidão (338), para maior alcance e publicidade das atividades da 

recuperanda pelos envolvidos neste processo.

3 – Por fim, consigno que expedi alvará judicial em favor da recuperanda, 

tudo em cumprimento a decisão anterior.

Às providências.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 947158 Nr: 58675-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA, JOSÉ MORELI, ERI 

BORGES REGITANO, FERNANDO JOSÉ VILA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIZOBACTER DO BRASIL LTDA, 
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FERTILIZANTES HERINGER S/A, GERDAU AÇOS LONGOS S/A, BANCO DO 

BRASIL S/A, BANCO ABC BRASIL S.A, DOW AGROSCIENCES 

INDUSTRIAL LTDA, BANCO SANTANDER S/A, CONSAGRO AGROQUIMICA 

LTDA, BANCO BRADESCO S/A, ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VIEGAS - 

OAB:9321-A, ANDRÉIA VALENTIN GARBIN - OAB:204.597/SP, ANELY 

DE MORAES PEREIRA MERLIN - OAB:13571-B, CINARA CAMPOS 

CARNEIRO - OAB:8521/O, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, 

Eric Cerante Pestre - OAB:103.840/RJ, Gabriel de Orleans e 

Bragança - OAB:282.419-A / SP, GRACIELLE DE ALMEIDA CAMPOS - 

OAB:10.847/MT, HELENISE SESTI REGUELIN - OAB:OAB 57.752, 

HENRIQUE ROCHA NETO - OAB:17139/GO, JOÃO BATISTA DE ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10.962-B/MT, 

JULIANO ANESI - OAB:OAB/SP 322.463, LAURA MARIA BRANT DE 

CARVALHO - OAB:OAB/SP 108.503, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA 

BARROS - OAB:7.381/MT, LUIZ CARLOS CACERES - OAB:26822-B/PR, 

MAGNO ALEXANDRE SILVEIRA BATISTA - OAB:24312/PR, MARCELO 

ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MÁRIO 

PEDROSO - OAB:10220-GO, MAURO MOLINA PEDROSO JÚNIOR - 

OAB:34958/GO, NAGIB KRUGER - OAB:4419, NAYARA CANESQUI - 

OAB:OAB/SP 362.362, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, 

OSMAR ARCÍDIO MAGGIONI - OAB:RS - 13012, OTAVIO PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:33.704/GO, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, 

Viviane Tozzi Moro - OAB:345.340/SP, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP, WILLIAN JOSE DE ARAUJO - OAB:3928/MT

 Vistos.

Recuperação judicial da empresa Sigma Agropecuária Ltda. e outras.

Considerando o teor da certidão retro, dando conta que o incidente de 

código 1040103 transitou em julgado sem interposição de recurso, expedi 

alvará judicial em favor da recuperanda, nos termos da decisão de fls. 

2.550/2.551, 2.604 e 3.608/3.610.

No mais, prossiga no cumprimento da decisão retro.

Às providências.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1196535 Nr: 3467-85.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE CAMPOS, Luiz Alexandre Cristaldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA 

BARROS - OAB:18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Visto.

PAULO CESAR DE CAMPOS, ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a Recuperação Judicial de TRÊS IRMÃOS 

ENGENHARIA LTDA E VALOR ENGENHARIA LTDA (CÓDIGO 1015739).

O Administrador Judicial manifesta pela intimação do habilitante para 

“trazer aos autos o valor do crédito atualizado até 24.06.2015” (sic - fl. 

16).

In casu, resta imprescindível para a averiguação do crédito apontado, a 

juntada do cálculo trabalhista com a discriminação de verbas e atualização 

até a data do ajuizamento da Recuperação Judicial, de acordo com o 

disposto no artigo 9º, II da Lei de Regência.

Assim, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 05 

dias úteis, apresente o referido cálculo.

Após, renove-se vista ao Administrador Judicial para que emita parecer 

sobre o mérito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1204121 Nr: 6020-08.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE MARIA DOS SANTOS, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA - OAB:15.080-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:OAB/MT 

16828, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 Visto.

NEIDE MARIA DOS SANTOS ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de ECOLÓGICA 

SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI ME (CÓDIGO 1061850), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 12.895,99, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários 

(fls. 07/10).

A recuperanda e a Administradora Judicial manifestaram pela a inclusão 

do crédito em razão de não haver óbice a sua habilitação (fls. 13/15 e 

17/18).

Parecer do Ministério Público (fls. 19/21).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor total de R$ 12.895,99, resultante dos autos 

da reclamação trabalhista nº 0000362-70.2016.5.23.0003.

Dispõe o artigo 9º, II, da Lei do 11.101/05, que o valor do crédito deve ser 

atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de 

recuperação judicial, de sorte que somente após o pagamento do valor 

principal dos credores quirografários, se houver saldo, é que ocorrerá o 

pagamento dos juros.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que a administradora judicial proceda à inclusão do crédito de 

NEIDE MARIA DOS SANTOS, no quadro de credores da recuperanda, no 

valor de R$ 12.895,99, classificado como trabalhista.

Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1271588 Nr: 28188-04.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENILDA VINDOURA GOMES - 

OAB:11.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II – Como se infere dos autos o pedido inicial veio instruído com certidão 

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência do crédito de 

R$ 15.909,39 (fl. 06) atualizados até a data de 31/03/2017, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 06/11/2015.

 Portanto, a atualização do crédito contraria o disposto no art. 9º, inciso II, 

da Lei de Regência, que estabelece que o crédito deve ser atualizado até 

a data do pedido de recuperação judicial.

Assim sendo, intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, 

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito, sob pena de 

indeferimento.

 Em seguida, voltem-me conclusos.

2ª Vara Cível

Intimação
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Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1017117-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA OAB - MT9331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELZITA DE OLIVEIRA (RÉU)

LUCINEI DE OLIVEIRA SANTOS (RÉU)

GILBERTO RENNER (RÉU)

DARGETA DE TAL (RÉU)

JOSE ANTONIO DOS SANTOS (RÉU)

DWAINY CORREA KOSLOWSKI (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017117-85.2017.8.11.0041 AUTOR: SEBASTIAO PEREIRA RÉU: JOSE 

ANTONIO DOS SANTOS, DELZITA DE OLIVEIRA, LUCINEI DE OLIVEIRA 

SANTOS, GILBERTO RENNER, DWAINY CORREA KOSLOWSKI, DARGETA 

DE TAL Vistos. Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar, 

no entanto, verifico que quando os autos foram redistribuídos a este juízo, 

as imagens juntadas sob Id. 7968775 a pág. 4 a 21, que demonstrariam as 

benfeitorias da área restaram prejudicadas. Desta forma, a fim de evitar 

qualquer prejuízo à parte, INTIMO o autor para que, no prazo de 5 dias, 

traga aos autos as imagens de forma legível, para análise da liminar. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os 

autos conclusos. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. Adriana Sant’Anna 

Coningham Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 566559 Nr: 57026-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDAIR ANTONIO BUZANELLO, ALDIVIO LUIZ 

BUZANELLO, ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI, THERESE 

FRANCES ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER GUERCHE PERCHES - 

OAB:180555, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP, 

LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - OAB:240050, Ruben 

Marcos Seidl - OAB:235194/SP, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o pedido formulado pelos acordantes Aldair Antonio Buzanello, 

Aldivio Luiz Busanello e Valdir Miquelin às fls. 505/507, intimo os 

acordantes Edmund Augustus Zanini e Therese Frances Zanini, a 

manifestarem-se no prazo de 15 dias.

 Após, colha-se manifestação do representante do Ministério Público.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1271591 Nr: 28190-71.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO FLACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTO MOMO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

RORAIMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de carta precatória distribuída nesta data a este juízo, mas que 

possui finalidade a citação para comparecimento em audiência de 

justificação que havia sido designada para o dia 13 de Dezembro de 2017.

Destaco que consta nos autos que a missiva foi encaminhada a esta 

comarca em 06/12/2017, conforme consta na inicial.

Desta forma, não é possível dar cumprimento à presente pelo que 

determino a expedição de ofício ao juízo deprecante a fim de informe nova 

data de audiência de justificação a fim de dar cumprimento à presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 322629 Nr: 23882-41.2007.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINDUSTRIAL ARICÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMIRÇO BATISTA DE SOUZA, JOALDO 

ALVES FERREIRA, JOSE JOAO SERRA, JOSE NUNES DE SIQUEIRA, 

JOSMIRO BARBOSA PEREIRA, MARCIA LEITE DA SILVA, SUZI MARIA DA 

SILVA, ELIETE INACIO SILVA, JULIA HISAKOYOSHIBA, DJALMA FLORES 

DA SILVA, LUCI CORREIA DE MELO, JOAO GOMES DOS SANTOS, LUIZ 

ALVES CORREIA, JOSE FIALHO DE ARRUDA, ANTONIO ALVES CORREIA, 

GIOVANI LIMA DE CARVALHO, JOAO RAMOS DOS SANTOS, GEDEON 

VIEIRA DA SILVA, PERCILIA NUNES SCHNEIDES, JUSTINO FERREIRA DA 

SILVA, LUIZ KOVALSKI DA CRUZ, VALDIR PEREIRA COSTA, JOSE 

CANDIDO DA SILVA, BENEDITO PEREIRA DE PAULA, JAIR BATISTA DE 

FREITAS, JOAO BATISTA DA SILVA, GRIMALDO LOPES DO 

NASCIMENTO, RAQUEL XAVIER PEREIRA, AGRIPINA OLINDA DE 

ALMEIDA, MILSON RODRIGUES FERREIRA, RODIMAR MARCOS CAMILO, 

PEDRO PEREIRA DA GUIA, LIDIA REGINA XAVIER DE LIMA, FRANCISCA 

CREUSA SILVA, AUGETON BATISTA DE FREITAS, CELSO RAMOS 

JUNIOR, FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, WILSON LAURINDO 

DA SILVA, MANOEL SANTANA DA COSTA, ROBERTO MACIEL DE 

CAMPOS, REGINA FATIMA PEREIRA DOS SANTOS, SILVONE GONZAGA 

DE SOUZA, BENEDITO SOUZA BRASIL, ALUIZIO DE SOUZA RODRIGUES, 

ELIZABETH DA SILVA MOURA OLIVEIRA, DORIVAL DANTAS, JOSE 

MARIA ESTEVES, NATANAEL COSTA SILVA, WAMBASTER MARTINS 

FREITAS, PIO JOSE DE OLIVEIRA, BEIJAMIM ALVES DA CRUZ, IVONETE 

FRANCISCO DA SILVA, EDILAINE NOVAES SILVA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322, LUCIANA 

SERAFIM DA SILVA DE OLIVEIRA - OAB:11915-B, TANIA REGINA 

IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16.773, HERBERT REZENDE DA SILVA - OAB:16773-O/MT

 Vistos.

1. Em atenção à certidão de fl. 499, INTIMO, via DJE, a parte autora para 

manifestar interesse no prosseguimento da ação, no prazo de 05 dias, 

nos termos do art. 485, do CPC.

2. Decorrido o prazo e não havendo manifestação, intime-se, 

pessoalmente, a parte autora para se manifestar, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 485, §1º do CPC.

3. Persistindo a inércia, intime-se a parte ré a fim de que posse requerer a 

extinção da lide pelo abandono, nos termos do art. 485, §6º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 717800 Nr: 8667-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIRA DAS DORES DA SILVA, APARÍCIO DOS 

SANTOS MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL NILO DA SILVA, IVAN GUIMARÃES 

DA SILVA, WALMIR DIAS GUIMARÃES, MAURO ALVES DIZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862, NOILVIS KLEIM RAMOS - OAB:13.100, NOILVIS KLEM 

RAMOS - OAB:MT 13100, WESLEY ROBERT DE AMORIM - 

OAB:6610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, 

FERNANDA MARTINS DE FARIAS - OAB:13.523-MT, VILMA RIBEIRO DA 

SILVA AZEVEDO - OAB:7013/MT

 Vistos.
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1. Indefiro por hora os pedidos formulados na petição de fls. 260/261, uma 

vez que a secretaria, ao invés de certificar se os réus haviam sido 

intimados da decisão de fl. 178, certificou que eles não haviam sido 

citados.

2. Com relação à citação, não há necessidade de certificação, visto que 

os réus Ivan Guimarães da Silva e Walmir Dias Guimarães já haviam 

comparecido aos autos, tendo constituído advogados conforme fls. 

119/120.

3. Certifique-se portanto a secretaria se os réus foram intimados, da 

decisão de fl. 178, onde iniciaria o prazo para apresentar defesa, nos 

termos do artigo 562 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 752184 Nr: 4000-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA LEICO NISHIZAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO TOSHIO NISHIZAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO ALVES FILHO - 

OAB:7815-B, NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO MEDEIROS 

CRIVELLENTE - OAB:8321

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente, a parte exequente para realizar o depósito da 

diligencia do oficial de justiça ou informar se providenciará os meios ao 

oficial de justiça para cumprimento do mandado, no prazo de 5 dias sob 

pena de extinção, nos termos do artigo 487, III do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 967086 Nr: 7851-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVI TEREZINHA BEDIN, VALDIR DAROIT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS FILHOS DO SOL DA CIDADE DE SORRISO, DESCONHECIDOS, 

Associação dos Pequenos Produtores Rurais Alvorecer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ZAVAREZE - 

OAB:10149/MT, JEFERSON CARLOTT - OAB:6679-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16.428, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - 

OAB:13.171/MT, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos do Artigo 363, 

Parágrafo Único, da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S) WALTER 

DJONES RAPUANO a devolver o(s) processo NO PRAZO DE 24 HORAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 386361 Nr: 22401-72.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIRO BATISTA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO JOSÉ EVARISTO, MATEUS LUCAS 

DE CARVALHO, SAUL DO NASCIMENTO, GILBERTO RODRIGUES 

SOARES, OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 10.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 Desta feita, uma vez que as provas carreadas nos autos, aliadas às 

provas extraídas dos autos desta ação possessória e dos autos da ação 

cautelar de atentado (cód. 885006) são suficientes para comprovar, em 

cognição sumária não exauriente, os requisitos do artigo 561 do CPC, 

DEFIRO O PEDIDO de proteção possessória em pedido contraposto, a fim 

de DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DA POSSE dos réus sobre os 12 

Lotes do Projeto de Assentamento Renascer, localizado na Gleba Gama, 

município de Nova Guarita/MT, ficando o autor proibido de adentrar no 

imóvel, ou de colocar gado sobre o bem, sob pena de multa diária no valor 

de R$1.000,00 (mil reais). 1. Expeça-se MANDADO DE REINTEGRAÇÃO 

NA POSSE. (...) III – Do acordo Dando continuidade ao saneamento do 

feito, deixo de homologar o acordo celebrado pelo Sr. Carlos Rapouso 

Braga (filho do autor) com os réus, face a ausência de legitimidade deste 

para representar o autor Sr. Izairo Batista Braga, conforme certidão de fl. 

354. IV – Das custas processuais Considerando a intimação da parte 

autora para proceder com o recolhimento das custas complementares, 

aguarde-se o decurso do prazo e, em não havendo recolhimento, 

intime-se pessoalmente o autor para recolher as custas complementares 

no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do feito, sem resolução do 

mérito. Caso decorra o prazo acima sem recolhimento de custas, intime-se 

a parte ré, através da Defensoria Pública para requerer o que de direito. V 

– Do saneamento Em sendo complementadas as custas ou, havendo 

pedido da parte ré para dar prosseguimento ao feito, façam-me os autos 

conclusos para fixar os pontos controvertidos e designar audiência de 

instrução. Dê ciência ao Ministério Público desta decisão, bem como à 

Defensoria Pública. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 386361 Nr: 22401-72.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIRO BATISTA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO JOSÉ EVARISTO, MATEUS LUCAS 

DE CARVALHO, SAUL DO NASCIMENTO, GILBERTO RODRIGUES 

SOARES, OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 10.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do despacho de fls. 15 dos 

autos de Código 887460 (Impugnação ao valor da Causa), INTIMO a PARTE 

AUTORA a promover o recolhimento da diferença das custas 

processuais, nos termos da decisão de fls. 325/326. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 447007 Nr: 21153-37.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384 - B, ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - 

OAB:16335 OAB/MT, CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - 

OAB:15.999-B, Fabio Henrique Prado Cruz - OAB:21.130/MT, JUCINEI 

DA SILVA NUNES - OAB:11799/MT, KELLY CRISTINA PIMENTEL 

PIEPER ESPINOLA - OAB:22726, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A, NAIANE CAVALCANTE BATISTA - OAB:22937/O, 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, SERGIO HENRIQUE K. 

KOBAYASHI - OAB:6180/MT, VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - 

OAB:10524/DF, VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - OAB:12.546/MT

 Vistos.

VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA pleiteou pelo cumprimento dos 

honorários sucumbenciais fixados em sentença no valor de R$ 15.530,81 

(quinze mil quinhentos e trinta reais e oitenta e um centavos) – fls. 

223/223verso.

Com o pedido, juntou demonstrativo de cálculo (fl. 224).

Fl. 231 a executada juntou substabelecimento (fl. 232) e às fls. 235 

informou o cumprimento voluntário da obrigação, acompanhado de cópia 

do comprovante de pagamento (fl. 236).

Fl. 237 o exequente deu por quitada a obrigação e pleiteou pela expedição 

de alvará mediante transferência na conta informada por ele.

Fl. 238 juntada de alvará eletrônico.

Síntese necessária.

 Fundamento. Decido.
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Ante a satisfação da obrigação pelo executado, conforme noticiado pelo 

exequente à fl. 237, DECLARO EXTINTA a execução, nos termos do 

“caput” e inciso II do art. 924 do CPC.

Certifique se o valor constante do alvará já foi transferido e, caso positivo, 

arquive-se os presentes autos após as baixas e providências 

necessárias.

INTIMO as partes da presente decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 779880 Nr: 33377-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIR FERREIRA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO CORREA DA COSTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO 

- OAB:14908, WEUDYS CAMPOS FURTADO - OAB:14.700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALVES TEIXEIRA - 

OAB:OAB/MT 18.512

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 104, uma vez que não se trata de pedido 

relacionado a obrigação acordada e homologada entre as partes em 23 de 

março de 2015 (fls. 84/85), a qual, inclusive, há muito já transitada em 

julgado (fl. 86).

Conforme já mencionado na decisão proferida à fl. 102, não é mais 

possível a este juízo analisar pedidos formulados pelas partes que não 

sejam referentes ao cumprimento da obrigação pactuada.

Além do mais, é juridicamente impossível a manutenção de processos com 

atividade jurisdicional encerrada, em andamento, aguardando, possível 

manifestação das partes.

Dessa forma, retorne os autos ao arquivo.

 INTIME-SE o réu, via DJE, da presente decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 784107 Nr: 37882-70.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO HENRIQUE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILMA GONÇALVES PEREIRA, EMIKA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16014/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT, MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - 

OAB:6940-MT

 2. Havendo sucesso no bloqueio, INTIME-SE o executado do bloqueio 

para, querendo, oferecer impugnação, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 787959 Nr: 41892-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA NASCIMENTO PEREIRA, JUDAS 

TADEU DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10.756/MT, KELLY KATIA BENEVIDES VIEGAS - 

OAB:16993, OLIVIA FERNANDES BORETTI - OAB:12948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3.574/MT, 

UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 Vistos.

Ante a notícia de cumprimento do acordo entabulado em audiência 

realizada em 27/11/2014, pelo réu (fl. 166), INTIMEM-SE os autores, via 

DJE, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, sem manifestação, oficie-se à Imobiliária Santa Rita, 

atualmente GMS, para que proceda a transferência do domínio do lote em 

questão para o réu e esposa.

Após as referidas providências, retorne os autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 855484 Nr: 57916-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAÚLIO ANTONIO LEITE, IVO PAES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS FAVORITO, DESCONHECIDOS - 

COLETIVIDADE DE INVASORES DA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRON COELHO VILELA - 

OAB:3735, WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA - OAB:12.729/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 120, nos termos do artigo 186, §2º do CPC que 

deverá ser cumprida com urgência, por tratar-se de processo incluso na 

META 2 CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 882881 Nr: 18470-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORADES FILHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIZIO DE TAL, E OUTROS, ANDRE LUIZ 

SANTOS DE ALMEIDA, MARLY NUNES MADUREIRA, LEANDRO 

CONCEIÇÃO DA COSTA, LOURENÇO SANTANA POSHE, JOÃO RIBEIRO 

DA SILVA, MARLEY DE ARAUJO SILVA, ANTONIA RIBEIRO DE SOUZA, 

VILSOM FERREIRA LIMA, ANDRE LUIZ LOPES, SOLANGE DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIR PRAEIRO ALVES - 

OAB:DEFENSOR PUBL., MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - 

OAB:9944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CISCATO BASTOS 

- OAB:DEF. PÚBLICO, IASNAIA POLLYANA GUSMAO SAMPAIO - 

OAB:7.601 MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora acerca da certidão de fl. 676 do CPC, para 

manifestar-se no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.

 Com relação às renuncias apresentadas às fls. 681/683, verifico que os 

três réus constituíram o Núcleo de Coordenadoria de Ações Comunitárias 

da Defensoria Pública para atuar em sua defesa.

Portanto, decorrido o prazo acima assinalado, defiro o pedido de vista dos 

autos ao Núcleo de Coordenadoria de Ações Comunitárias da Defensoria 

Pública, mas indefiro o pedido de devolução de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 335434 Nr: 6004-69.2008.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLADES EDLA BECKER DEMARTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME ALBERTO DA SILVA, CARLOS 

ROBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238/MT, MARILZA DE CASTRO BRANCO - OAB:17146, OSMAR 

SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15.629/MT

 INTIME-SE os embargados nos termos do artigo 1.023, §2º do CPC, para 

que, no prazo 5, caso queira, manifeste-se, quanto aos embargos de fls. 

309/312

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 369421 Nr: 6781-20.2009.811.0041
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 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO TOPAZIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO ESTEVES, ELIZABETE MARIA 

TEIXEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DIAS REBOUÇAS - 

OAB:9.658-B/MT, DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - OAB:15.159/MT, 

JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:4.700/MT, MARIELLA 

FIGUEIREDO GRANJA - OAB:10683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - 

OAB:11.218-B/MT, FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - OAB:23787/GO

 Vistos.

Os presentes autos tramitavam inicialmente perante a Nona Vara Cível 

desta Capital, que com fundamento na Resolução nº. 006/2014/TP, 

declinou da competência em favor deste juízo especializado.

Os autos foram redistribuídos em 23/05/2014 (fl. 224verso).

Fls. 246/247 a ré Elisabeth Maria Teixeira da Silva, pleiteou pela realização 

da perícia no local, a fim de verificar as reais medidas dos imóveis das 

partes e qual parte pertence ao Município, reiterado às fls. 254/255.

Fl. 256 a autora também pleiteou pela produção da prova pericial, além da 

testemunhal e depoimento pessoal das partes.

Fls. 258/260 os autos foram saneados.

A audiência de instrução se realizou em 11 de setembro de 2017, onde foi 

produzida a prova oral e, posteriormente, ante a necessidade de 

esclarecimentos de alguns pontos , foi designada perícia judicial.

Fls. 282/284 quesitos apresentados pelo autor.

Fls. 285/287 a ré Elisabeth manifestou que as partes tentaram uma 

composição amigável sobre o litígio em questão, todavia, não houve 

manifestação pelo autor sobre o referido, razão pela qual requereu o 

cancelamento da perícia, a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita e reconheceu que avançou em área do autor.

Pois bem.

1. Do pedido de justiça gratuita

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita pleiteado pela ré Elisabeth Maria, uma 

vez que não atendeu aos requisitos mínimos exigidos para a sua 

concessão, consistente em declaração de hipossuficiência e juntada de 

declaração de imposto de renda e/ou outro documento probatório da 

alegada hipossuficiência.

2. Do pedido de cancelamento da perícia

INDEFIRO, por ora, o pedido de cancelamento da perícia até manifestação 

da autora sobre a petição da ré de fls. 285/287.

Todavia, SUSPENDO, o cumprimento dos demais atos preparatórios para a 

realização da perícia.

INTIMO a autora da presente decisão e para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias sobre a petição de fls. 285/287.

INTIMO os réus da presente decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 377557 Nr: 753-42.1986.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALDUINO DEBACKER, FLORI STEINKE, MARLENE K. 

STEINKE, ANTONIO GONZALES, CLARICE GONÇALVES GONZALES, 

HUMBERTO STEINKE, MAMABILE STEINKE, FRANCISCO JOÃO PANHO, 

ONDINA PANHO, DELURDES GONÇALVES, TEREZINHA GONÇALVES, 

MILTON FERREIRA DA SILVA, SUELI F. DA SILVA, JORGE FISCHER, 

JURACI VIEIRA FISCHER, CARLOS FERREIRA DA SILVA, MARLI F. DA 

SILVA, EVARISTO ANTONIO PANHO, CELESTINO BATISTA PANHO, 

CÍCERO RODRIGUES DOS REIS, IVONETE PERON PANHO, MIGUEL COSTA 

DA ROSA, DOMINGOS JOSÉ DA SILVA, LUIZ FERNANDO DA SILVA 

PINTO, ERMOZIL DA ROSA, IVAN COLARES DE OLIVEIRA, NADIR 

AVERSANO, ODILA WIPPERT, JOSÉ ROSA DE ASSIS, OTACILIO GARCIA 

DE OLIVEIRA, ADELIO GONÇALVES DE FREITAS, ENOÉ DA ROSA, 

EDUARDO SOARES, VALMIRO DOS SANTOS ROSA, JOÃO ELOI BALDO, 

MARIA CRISTINA ALBIER, ANTONIO VIEIRA, LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA, 

JULIO INACIO VIEIRA, JOSÉ JOVIS CLOVIS VIEIRA, LEONIR GASPAR, 

PEDRO ADELAR VIEIRA, LUIZ FERNANDES DA SILVA, ERVANDIL DA 

ROSA, ATAIDE INÁCIO VIEIRA, NELCIO JOSÉ PANHO, ARLINDO VIEIRA, 

ANARDINA DOS SANTOS ROSA, IBRAIMA MOCELIN, JACINTA FELOMENA 

DEBACKER, JOÃO DOS SANTOS NETO, OSVALDO QUIRINO DE MORAES, 

JOSÉ VITOR RABELO, DARLENE DE SOUZA SANTOS, OTACILIO JOSÉ 

GARCIA CRUZ, HELIOMAR DA SILVA NORA, VALDIR JOSÉ KOTS, MARIA 

LUZIA CALANDRINA, ODAIR JOSÉ GARCIA CRUZ, ROGÉRIO RAMOS 

GOMES, GERALDO ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAUBA - EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, 

GABRIEL JERÔNIMO DE FIGUEIREDO, NORMA GARCIA NOGUEIRA DE 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA ALVES IZÁC - OAB:, 

ANGELITA ALVES IZÁC - OAB:13.759, EDGAR ANGELO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 9938-B, GILSON HIDEO TACADA - OAB:7456-B, GILSON 

HIDEO TAKADA - OAB:7456-B, LAURO MARVULLE - OAB:3.110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO RIZKALLAH JUNIOR 

- OAB:84138/SP, FABIANO CARDOSO ZILINSKA - OAB:154.608, LUIZ 

EDUARDO BOAVENTURA PACÍFICO - OAB:117.515/SP, MÔNICA 

DANESIN ZILINSKAS - OAB:154659

 DISPOSITIVO1.Desta forma, havendo omissão, ACOLHO PARCIALMENTE 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do artigo 1.022, I do CPC 

tão somente para retificar a sentença homologatória de fls. 1.276/1.276 

quanto ao prosseguimento do feito com relação aos autores que não 

aderiram ao acordo, tal como consta na cláusula 11 do acordo.2.Com 

relação à consolidação da propriedade, esta se dará tal como consta no 

acordo, que somente se efetivará com o pagamento, conforme 

homologado pela decisão e neste ponto não há que se falar em 

modificação da decisão.3.Havendo transcorrido o prazo para pagamento 

dos demais acordantes, intimo as partes para que, no prazo de 15 dias, 

manifestem se já houve o cumprimento do acordo.4.Intimo ainda as partes 

para que informem, no prazo de 15 dias, quais autores não aderiram ao 

acordo, a fim de dar prosseguimento ao feito.5.Intimo ainda a parte ré, 

para que manifeste-se, com relação à cessão de direitos e documentos 

juntada às fls. 1.286/1.296 pelas autoras Lays Macedo Iunes e Mariana 

Macedo Iunes.6.Tratando-se de prazo comum os autos deverão 

permanecer em cartório, nos termos do artigo 107, §2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 566513 Nr: 56713-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEI JOSE ALBERTI, ILZA INES MALFIOLETTI 

ALBERTI, MARCOS ALBERTI, LEONILDA MARIA BERNARDI ALBERTI, 

ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI, THERESE FRANCES ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANACLETO GIRALDELLI 

BEZERRA - OAB:23.216, ANTONINO MOURA BORGES - OAB:839-A/MS, 

FRANCINE GOMES PAVEZI - OAB:17162, IRAJÁ REZENDE DE LACERDA 

- OAB:11.987/MT, JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2.492/MT, 

JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP, LEANDRO FACCHIN 

ROCHA - OAB:22.166, Ruben Marcos Seidl - OAB:235194/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho cota ministerial de fl. 277.

Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de 

Rosário Oeste, solicitando esclarecimento se a área objeto do acordo 

judicial, que anteriormente encontrava-se registrada na matrícula nº. 1627, 

é a mesma que foi registrada sob os números 10738 e 10739 naquele 

Serviço e, posteriormente sob os números 7251 e 7252 do Registro 

Imobiliário de Sorriso/MT.

Com o ofício, junte-se cópia do acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1078256 Nr: 384-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA ZOZIMA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEFERINO INSAURALDE, GEOVANE 

VASCONCELO CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUINO SANSÃO CORREA DA 

COSTA - OAB:4.197/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA APARECIDA DE 

ARRUDA - OAB:20938/O, KAREN MORGANA FRAZÃO DE SOUZA - 

OAB:20165/O, PAULOSALEM PEREIRA GONÇALVES - OAB:MT/ 18220, 

PLINIO PELLENZ JUNIOR - OAB:OAB/MT 18.240

 Por determinação da MM. Juíza de Direito Dra. Adriana Sant' Anna 

Coningham, NOS TERMOS DO ART. 1.010, § 1º, NCPC, INTIMO A PARTE 

AUTORA PARA, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso de 

Apelação no prazo de 15 dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1139226 Nr: 27107-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RAMOS DE OLIVEIRA, VERA LÚCIA FIGUEIREDO 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOA LUCIA FERREIRA FRANCO, RAFAEL 

PEREIRA DE OLIVEIRA, NORBERTO ALVES DA SILVA ARAUJO, 

EDUARDO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:12.842/MT, LIDIANE FORCELINI - OAB:10057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANE PAREJA - 

OAB:4249/MT

 Vistos (...) Assim, DETERMINO: 1. INTIME-SE a ré Eloá Lucia Ferreira 

Franco, através do DJE, da decisão de fls. 174/176, bem como do prazo 

de 15 (quinze) dias para, querendo, apresentar defesa. 2. No mesmo 

sentido do item 1, INTIME-SE, pessoalmente o réu Norberto Alves da Silva 

Araújo, mediante mandado e no endereço informado à fl. 209, bem como 

para, no mesmo prazo, regularizar a representação processual da 

advogada Dra Regiane Alves da Cunha (fl. 182). 3. Com relação ao réu 

Rafael Pereira de Oliveira, EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA à Comarca 

de Goiânia – GO, acompanhada do mandado de citação e intimação da 

decisão de fls. 174/176, com as ressalvas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1271590 Nr: 28189-86.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO FLACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTO MOMO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DO PARANA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de carta precatória distribuída nesta data a este juízo, mas que 

possui finalidade a citação para comparecimento em audiência de 

justificação que havia sido designada para o dia 13 de Dezembro de 2017.

Destaco que consta nos autos que a missiva foi encaminhada a esta 

comarca em 06/12/2017, conforme consta na inicial.

Desta forma, não é possível dar cumprimento à presente pelo que 

determino a expedição de ofício ao juízo deprecante a fim de informe nova 

data de audiência de justificação a fim de dar cumprimento à presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1271677 Nr: 28218-39.2017.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDHAM ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE HABITAÇÃO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMEN CONSULTORIA CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS 

FERLETE - OAB:6404/MT, NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:10.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BASSO - OAB:12739, 

Rubimar Barreto Silveira - OAB:3640

 Vistos.

Trata-se de ação de interdito proibitório por ACDHAM – ASSOCIAÇÃO 

COMUNITÁRIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra 

LUMEN S.A. CONSTRUTORA E INCORPORADORA requerendo a proteção 

possessória de uma área de 53 hectares.

 Instado, o Ministério Público ofertou parecer conforme fls. 59/60, opinando 

pelo indeferimento da medida liminar pretendida pela parte autora.

Não obstante o arrazoado exposto pela parte autora e a documentação 

juntada, acolho o parecer ministerial, pois vislumbro necessária a 

realização da audiência de justificação do alegado, nos termos do art. 562, 

do CPC, para melhor esclarecimento sobre a sua posse fática e esbulho 

na área em litígio.

Para a audiência de justificação designo o dia 05/02/2018, às 13h15min.

1. INTIMO a parte autora para, no prazo de 5 dias depositar ou 

complementar o rol de testemunhas a serem ouvidas no ato, sendo que, 

conforme sistemática implementada pelo Código de Processo Civil, cabe ao 

patrono da parte intimar as testemunhas, conforme artigo 455, caput, do 

CPC.

2. Intime-se a requerida para comparecer ao ato, tendo em vista que já 

ofertou sua contestação às fls. 68/84

3. Cientifique-se o INTERMAT sobre a existência do conflito, 

ENCAMINHANDO CÓPIA do georreferenciamento da área, se houver, e/ou 

croqui de localização a fim de que informe a este juízo:

a. - se a área incide sobre terras devolutas ou arrecadas pelo Estado de 

Mato Grosso

 b. - se existe algum processo de regularização de ocupação envolvendo 

a referida área e, em caso positivo a remessa de cópias a este juízo;

c. - qualquer outro fato que entendam relevante trazer ao conhecimento 

deste juízo para análise dos autos;

d. - eventual interesse no feito, caso em que deverá se manifestar através 

da Procuradoria do Estado.

4. Ressalte-se que os ofícios a serem encaminhados para o INTERMAT, 

deverão ser acompanhados de cópia da inicial e documentos que a 

instruíram onde conste dados de localização e limites da área, tais como 

cópias de matrículas e, principalmente georreferenciamento com o 

memorial descritivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006945-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BONAFE FERREIRA (AUTOR)

KATIA CRISTINA LEANDRO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ LINDOMAR (RÉU)

ZEZÃO DE TAL (RÉU)

JOSÉ VIEIRA DE SOUZA (RÉU)

O MOVIMENTO DE TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA "MST. (RÉU)

ANGELA DE TAL (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1006945-84.2017.8.11.0041 AUTOR: PAULO BONAFE FERREIRA, KATIA 

CRISTINA LEANDRO FERREIRA RÉU: O MOVIMENTO DE 

TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA "MST., JOSÉ VIEIRA DE SOUZA, 

JOSÉ LINDOMAR, ANGELA DE TAL, ZEZÃO DE TAL Vistos. Trata-se de 

ação de reintegração de posse proposta por ESPÓLIO DE PAULO BONAFÉ 

FERREIRA, representado pela inventariante KÁTIA CRISTINA LEANDRO 

FERREIRA contra O MOVIMENTO DE TRABALHADORES RURAIS SEM 

TERRA “MST”, representado pelos líderes JOSÉ VIEIRA DE SOUZA, JOSÉ 

LINDOMAR, ANGELA DE TAL, tendo por objeto a imóvel a Fazenda 

Esperança, que possui 75,5476 hectares, inscrita na matrícula R/11.897, 

no município de Jaciara, ao lado do Distrito Industrial da cidade. Afirma a 

parte autora que detém a posse mansa e pacífica sobre o imóvel desde 

sua aquisição, e que por muitos anos foi arrendada para a Usina Jaciara, 

para plantio de cana-de-açúcar, e após o encerramento do arrendamento 
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Paulo Bonafé Ferreira passou a fornecer para a usina. Que o comércio 

apenas encerrou quando a Usina Jaciara vendeu o imóvel ao lado para o 

Município de Jaciara onde seria instalado o Distrito Industrial, momento em 

que realizou o plantio de pasto para criação de bovinos. Que a área foi 

arrendada verbalmente em Julho de 2016, para um vizinho da área Sr. 

José Pereira da Silva, para criação de bovinos, mas que as cercas 

estavam em má condições, o arrendatário ficou responsável pela reforma 

das cercas na propriedade, tendo de imediato iniciado os trabalhos na 

cerca. O arrendatário então foi impedido pelos requeridos que alegaram 

que a área pertenceria ao município de Jaciara e ali pretendiam instalar um 

assentamento. Que houveram diversas tentativas de solucionar a questão 

de forma amigável, mas não houve sucesso, pois os requeridos se 

recusaram a sair do imóvel. O esbulho teria de fato ocorrido em Outubro 

de 2016, quando os requeridos teriam adentrado ao imóvel, pois antes 

apenas impediam os trabalhos do arrendatário. Os réus ainda teriam 

ameaçado ocupar a área, pois firmaram o acordo com o município de 

Jaciara para desocupar a área vizinha em março de 2017, nos autos de 

Código 1059286 – Numeração Única 50644-16.2015.811.0041. Com a 

inicial vieram os documentos de Id. 5078217; 5078389. A autora foi 

intimada a emendar a inicial para trazer documentos necessários à 

demonstração de posse, conforme Id. 5474178. A parte autora então 

juntou novos documentos, que comprovaram a posse, sendo contrato de 

parceria agrícola sob Id. 5887783, termo aditivo de contrato particular sob 

Id. 5887788 e 5887799, rescisão do contrato particular de parceria 

agrícola sob Id. 5887807, e declaração individual de respeito de limites de 

Id. 5887819. O Ministério Público ofertou parecer juntado sob Id. 6803020, 

opinando pela designação de audiência de justificação. Foi designada 

audiência de justificação conforme decisão de Id. 7364491, a ser realizada 

na comarca do conflito, e ainda determinadas providências como a 

comunicação ao INCRA, acerca do conflito, e ainda citação por edital, e 

determinação de ampla publicidade. A parte autora comprovou a ampla 

publicidade conforme documentos de Id. 10481095, 10481101, 10481109, 

e ainda juntou nova procuração termo de inventariante, conforme Id. 

10481130, e 10481170. O oficial de justiça esteve no local para realizar a 

citação, conforme certidão de Id. 10601545. O INCRA alegou que o autor 

não teria posse sobre o imóvel, e que toda a área pertenceria ao município 

de Jaciara, conforme id. 10601545. A audiência de justificação foi 

realizada conforme Id. 10601545, com a presença das partes, do 

Ministério Público e defensor dativo nomeado em razão da ausência 

justificada da Defensoria Pública. O Ministério Público ofertou parecer 

conforme Id. 10944303, opinando pela não concessão da liminar. Os autos 

vieram conclusos. Decido. Trata-se de conflito possessório rural coletivo 

onde os autores requerem liminar de reintegração de posse sobre imóvel 

Fazenda Esperança, que possui 75,5476 hectares, inscrita na matrícula 

R/11.897, no município de Jaciara, ao lado do Distrito Industrial da cidade. 

Pois bem, cabe à parte autora a comprovação dos requisitos legais para a 

análise da pretensão possessória pretendida, nos termos do artigo 561 do 

Código de Processo Civil: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua 

posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da 

turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 

Quando se fala em conflito coletivo rural possessório, somam-se aos 

requisitos acima, a demonstração do exercício da posse qualificada, ou 

seja, a que atende às exigências constitucionais que dizem respeito ao 

cumprimento da função social da propriedade previsto no art. 186, I a IV 

da CF, que se verifica, em regra, pela produtividade; utilização adequada 

dos recursos naturais e preservação do meio-ambiente; observância de 

normas trabalhistas e exploração conducente ao bem-estar de 

proprietários e trabalhadores. Vale ressaltar que a posse a ser protegida 

pelas ações possessórias é a posse contemporânea ao alegado esbulho 

e justa, ou seja, aquela que descende de continuidade, que foi obtida 

forma lícita, ausente de qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o 

efetivo exercício da posse, não foi oriunda de turbação, esbulho 

possessório ou qualquer outro ato ilícito, sendo exercida de forma posse 

mansa/pacífica/tranquila. Aliás, nesse sentido preleciona o prof. Nelson 

Nery Jr: “Reintegração de posse. A ação de força espoliativa é o remédio 

utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter 

corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao 

tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se 

constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou 

os atos; e d) que os atos foram arbitrários. Previsão normativa: CPC 926 a 

931 e CC 1210 caput (CC/1916 499)" Aqui não se está falando em posse 

decorrente do direito de propriedade, pois o domínio não é objeto nesta 

ação, mas sim, de posse fática. Nesse sentido, os doutrinadores Cristiano 

Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, prelecionam que: “(...) A posse 

será tutelada como uma situação de fato capaz de satisfazer a 

necessidade fundamental de moradia e fruição da coisa. O possuidor 

merece amparo por ser aquele que retira as utilidades do bem e lhe defere 

destinação econômica, sem que haja qualquer conexão com a situação 

jurídica de ser ou não o titular da propriedade. A proteção a esta situação 

se efetivará, seja ou não o possuidor o portador do título ou mesmo que se 

coloque em situação de oposição ao proprietário. (...) A ordem jurídica 

acautela o possuidor como forma de preservação de seu elementar direito 

ao desenvolvimento dos atributos de sua personalidade, pois o uso e 

fruição de bens têm em vista a satisfação das necessidades essenciais e 

acesso aos bens mínimos pela pessoa ou entidade familiar. Qualquer 

demanda possessória deve girar em torno de uma agressão material a 

uma relação possessória preexistente, sem qualquer vinculação com 

relações jurídica que confiram eventual titularidade. (...)”[1]. (nosso grifo) 

Aliás o parágrafo segundo do art. 1.210 do CC, é expresso ao dispor: § 2o 

Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de 

propriedade, ou de outro direito sobre a coisa. Em audiência, o informante 

Eliezer Fernandes, afirmou que passava regularmente, duas a três vezes 

por semana, e que por volta de Julho de 2016, os réus começaram a fazer 

pequenas incursões na área. Que os requeridos estão acampados na 

área vizinha, que quando José iniciou as cercas na parte aos fundos da 

propriedade os requeridos o impediu, e que após isso começaram a fazer 

pequenas lavouras.Que há uma estrada que divide a área do autor com a 

do município, que nunca houve problemas anteriores na área. Que houve 

plantação de cana-de-açúcar e depois foi formado pasto na área.Que 

sabe que o MST fez um requerimento ao INCRA para checarem a situação 

da área, e que o INCRA teria informado que a área é titulada, desde 1947, 

e que não seria apta para reforma agrária por ser pequena, com 75 

hectares apenas.Que teve acesso ao INCRA para buscar tal parecer, e 

que as divisas entre as duas áreas sempre foram respeitadas. A 

testemunha Jair de Carvalho, afirmou que toma conta de uma área 

confrontante, e viu a movimentação dos requeridos, e foi se informar, 

quando foi informado que ocupariam a área do Município. Que informou 

onde seriam as áreas, que são separadas pela estrada, e que 

posteriormente à primeira invasão, estenderam a invasão, mas não soube 

precisar quando. Que não houveram problemas anteriores com relação a 

vizinhos, sendo respeitadas as divisas. Que a usina plantou 

cana-de-açúcar, e após 2009, Paulo retomou a posse, mas estava doente, 

não exercendo muitas atividades, mas a área era sempre cuidada pelos 

vizinhos. A testemunha José afirmou que arrendou a área em Julho de 

2016, e os requeridos estavam na área do vizinho, e não na área objeto 

destes autos. Que quando iniciou os trabalhos para fazer as cercas, foi 

impedido pelos requeridos. Que a posse era exercida por Paulo Ferreira e 

anteriormente pela família Ferreira. Que a usina arrendou a área por um 

longo período e posteriormente a este período, que não havia cercas onde 

havia a antiga plantação de cana-de-açúcar, mas onde não era ocupada 

pela usina haviam cercas antigas. Relatou ainda que arrenda há mais de 

10 anos, parte da área que não era ocupada pela usina, nela sempre 

desenvolvendo atividade de pecuária e que somente iria expandir o 

arrendamento para as demais áreas. O depoimento de José foi bastante 

esclarecedor, no sentido de demonstrar que ainda que parte da área 

estivesse sem cercas, não ficou abandonada. Somando ainda ao fato de 

que área foi ocupada durante muitos anos para o plantio de 

cana-de-açúcar, pela Usina Jaciara, demonstrando que área era 

economicamente produtiva. Ainda, é também comum, em que os 

arrendamentos para criação de gado, sejam estabelecidos por contratos 

verbais, em especial em pequenas propriedades, como é o caso dos 

autos. Somado aos depoimentos das testemunhas na audiência de 

justificação, os documentos juntados pela parte autora, demonstram a 

posse sobre toda a área, ao contrário do que afirma o membro do 

Ministério Público que afirmou ter sido demonstrado exercício sobre 

apenas uma das áreas. Dos documentos juntados, destaco os a seguir 

relacionados: a) Contrato A Particular de Parceria Agrícola e demais 

termos aditivos – Id. 5887783; 5887788; 5887799; b) Imagens da 

construção da nova cerca, evidenciando – Id. 5078319; c) CCIR Id. 

5078295; Portanto, a parte autora demonstrou, ao menos em sede de 

cognição sumária, além de atender à função social, estarem no pleno 

exercício da posse sobre a área em litígio, exercendo poderes inerentes à 

propriedade, tal como descrito no artigo 1.196 do Código Civil: Art. 1.196. 
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Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou 

não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Do esbulho e data de 

ocorrência Superada a demonstração da posse, passo à análise do 

alegado esbulho possessório sofrido pelo requerente e, nesse aspecto, 

verifico a testemunha Eliezer Fernandes foi clara em afirmar durante a 

audiência de justificação, que o imóvel foi esbulhado em Julho de 2016. 

Desta forma, ocorreu a perda da posse pela autora, ou seja, o imóvel saiu 

parcialmente do âmbito de disponibilidade do outrora possuidor por atos 

claros de violência praticados pelos réus, o que caracteriza de fato o 

esbulho possessório resultando na impossibilidade do autor realizar os 

exercícios tutelados pela posse. Com relação ao ofício do INCRA 

afirmando que quando a Prefeitura Municipal de Jaciara confeccionou a 

planta planimétrica do imóvel público municipal invadidos pelos réus nos 

autos de cod. 1059286, ela teria identificado a área objeto desta ação 

possessória como sendo do Município e não do Sr. Paulo Bonafe Ferreira, 

infelizmente, o INCRA prestou informação totalmente incorreta, pois a 

referida planta foi juntada à fls. 47 (pff) ou id. 5078369-1 e às fls. 44 dos 

autos mencionados, onde consta claramente que já na elaboração da 

referida planta o autor era reconhecido como proprietário do imóvel e, as 

testemunhas ouvidas em audiência de justificação, o reconhecem como 

também possuidor, ressaltando que após adoecer, diminuiu, mas não 

parou a sua atividade, além disso a área não pode ser vista de forma 

isolada, pois ela constitui um todo e a testemunha foi clara em afirmar 

apacentar gado do outro lado há muitos anos. DISPOSITIVO Diante de tudo 

o que foi acima exposto, não havendo fundamento que consubstancie a 

pretensão dos requeridos e diante da demonstração sumária, não 

exauriente, do cumprimento da função social da propriedade, esta 

analisada também sobre o aspecto de cumprimento da legislação ambiental 

e dos requisitos do artigo 561 do CPC, bem como o perigo imediato de 

perdas irreversíveis e risco de dano à saúde dos próprios réus, DEFIRO O 

PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE do 

requerente ESPÓLIO DE PAULO BONAFÉ FERREIRA representado por 

PAULA LEANDRO FERREIRA sobre a área a Fazenda Esperança, que 

possui 75,5476 hectares, inscrita na matrícula R/11.897, no município de 

Jaciara, ao lado do Distrito Industrial da cidade, à margem direita da 

rodovia estadual MT-344. Considerando que pela imagem de satélite é 

possível verificar que os réus fizeram roças no imóvel, concedo aos réus 

o prazo de 30 (trinta) dias para colher frutos e saída pacífica. INTIME-SE 

desta decisão e, decorrido o prazo acima: 1 – Expeça-se MANDADO DE 

REINTEGRAÇÃO das requerentes na posse do imóvel e intimação dos 

réus desta decisão encaminhando-se por carta precatória para 

cumprimento. a- O mandado deverá ser encaminhado por carta precatória 

à Comarca de Jaciara/MT, ressaltando-se que o seu cumprimento deverá 

se dar através do COMITE ESTATUAL DE ACOMPANHAMENTO DE 

CONFLITOS AGRÁRIOS, haja vista tratar-se de conflito possessório 

coletivo, a merecer atenção especial, nos termos do que determina o 

Decreto n. 1.414, de 30 de outubro de 2012, que deverá providenciar o 

estudo de situação no prazo máximo de 15 dias e o cumprimento da liminar 

dentro de 45. b - Consigne-se no mandado a necessidade de 

“observância do Manual de Desocupação da Ouvidoria Agrária Nacional 

para execução de mandados judiciais de manutenção e reintegração de 

posse coletiva de terras rurais, assegurando a garantia e o respeito às 

normas constitucionais, essencialmente as que expressam os 

fundamentos do Estado de Direito (CF, art. 1º, 3º e 4º)”, A Secretaria 

deverá imprimir e encaminhar o manual juntamente com o mandado. c - 

DEVE CONSTAR, ainda, NO MANDADO, EM DESTAQUE, A PROIBIÇÃO DE 

DEMOLIR OU DESTRUIR BENFEITORIAS REALIZADAS ficando autorizado 

aos requeridos a retirada de seus pertences pessoais. Ressalte-se que, 

nos termos do referido manual: “A corporação responsável pelo 

cumprimento dos mandados judiciais de manutenção, reintegração e 

busca e apreensão, promoverá o planejamento prévio à execução da 

medida, inspecionando o local e colhendo subsídios sobre a quantidade de 

pessoas que serão atingidas pela medida, como a presença de crianças, 

adolescentes, mulheres grávidas, idosos e enfermos.” 1. OFICIE-SE ao 

COMITE ESTATUAL DE CONFLITOS AGRÁRIOS encaminhando cópia do 

mandado de reintegração de posse, sendo que o mandado deverá ser 

acompanhado dos documentos juntados aos autos necessários à 

identificação da área e de onde encontram-se os réus. 2. RETIFIQUE-SE a 

autuação, a fim de constar o nome da nova inventariante como 

representante do espólio, conforme termo de inventariante de Id. 

10481130. 3. Dê ciência à Defensoria Pública, posto que, por se tratar de 

processo com volumoso polo passivo, geralmente envolve pessoas 

economicamente hipossuficientes, também nos moldes do art. 554, § 1°, 

do CPC. 4. Expeça-se o edital de citação, conforme determinado na 

decisão de Id. 8016485, e que ainda não consta nos autos a citação. 5. 

Decorrido o prazo do edital, encaminhe-se à Defensoria Pública, para 

atuar na defesa dos citados por edital, conforme nomeado também na 

decisão supramencionada. 6. Dê ciência ao Ministério Público desta 

decisão. Cuiabá, 23de janeiro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham 

Juíza de Direito [1] DE FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson. 

Curso de Direito Civil – Direitos Reais: volume 5. 8ª edição,revista, ampliada 

e atualizada. Editora: JusPodivm: Salvador Bahia, págs. 192/193.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 155654 Nr: 8860-45.2004.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS DOMINGOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 365197 Nr: 3196-57.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO GIOTTO MACHADO, EDIR DE 

OLIVEIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO CARDOSO 

RODRIGUES - OAB:11.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB:7167/MT

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 939592 Nr: 54383-31.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL ABRAMOSKI MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

requerida ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para manifestar sobre a petição de fls. 128, postulando o que 
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entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1033174 Nr: 38186-64.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA APARECIDA BENITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por CLAUDIA APARTECIDA BENITES em face de TOKIO MARINE 

SEGURADORA S/A. Considerando que a parte requerida efetuou o 

depósito dos honorários periciais antes da realização da perícia médica, 

determino a expedição de alvará para restituição do valor à parte 

requerida, mediante transferência para conta a ser indicada, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 – CGJ.Custas pelo autor, bem 

como ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, 

sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito 

ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o 

art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 08 de janeiro de 2018.Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1067190 Nr: 54138-83.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA PRISCILA PESSOA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 7.256,25 (sete mil duzentos 

e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(10.03.2015) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I.Cuiabá-MT, 10 de 

janeiro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1130173 Nr: 23061-22.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO DE ARAUJO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21397/O, FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758, GLADSTONE GIMENIS - OAB:21587-O, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:12.333

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 4.218,75 (quatro mil 

duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(11/05/2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I.Cuiabá-MT, 08 

janeiro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 315491 Nr: 19702-79.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABA PLAZA SHOPPING, CONDOMINIO CIVIL DO 

PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICE E VERSA MODAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO LUIZ LESSI RABELLO - 

OAB:93423/SP

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

REQUERENTE. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1051773 Nr: 47316-78.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 06, 

KEIZE KATIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL MARIA POMPEU DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser apresentado o COMPROVANTE ORIGINAL emitido pelo 

caixa, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope, bem como a apresentação de 2ª via ou fotocópia 

do comprovante e peticionamento pelo PEA. Poderá também ser emitida a 

guia de recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a 

referida guia devidamente juntada aos autos com o seu respectivo 

comprovante de pagamento. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1053058 Nr: 47909-10.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ROSA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:11854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 (...)Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, julgo 

improcedente com resolução de mérito os pedidos da ação de cobrança 
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de seguro obrigatório proposta por APARECIDA ROSA GONÇALVES DA 

SILVA, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Custas e 

honorários pelo autor, que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, 

a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco 

anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na 

situação de necessidade (art. 12 da LAJ).Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de janeiro 

de 2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1053570 Nr: 48181-04.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da obrigação, conforme petição 

de fls.146/149, no prazo de 10 (dez) dias, re querendo o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1130172 Nr: 23060-37.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINTON CESAR PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 (...)Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(31/03/2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I.Cuiabá-MT, 09 de 

janeiro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1149903 Nr: 31667-39.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:OAB/MT 2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, justificar o 

não comparecimento à perícia agendada, sob pena de arquivamento dos 

autos. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1156708 Nr: 34571-32.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGO MARTINS ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 1.687,50 (hum mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(17/06/2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I.Cuiabá-MT, 08 de 

janeiro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1162340 Nr: 36887-18.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON HUDSON GOMES DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACKSON DOUGLAS BOABAID 

DE SOUZA - OAB:20201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT 5.736

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora 

para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 17103 Nr: 13012-44.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KNOW HOW'S EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIBERTO JOAQUIM ASCHAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, FABIOLA MONTEIRO PARDAL - OAB:6621/MT, 

GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 730596 Nr: 26662-12.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORALICE TELES DE MELO SILVA, VALDEMIR 

JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 822050 Nr: 28234-32.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON RICARDO DE SOUZA CARVALHO, SNAC 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS AZEVEDO DA SILVA, POSTO 

MIRANDA REIS LTDA, GIOVANI DADALT CRESPANI, JANSON BASSO, 

NELZA TEREZINHA DADALT, JOÃO PAULO GONÇALVES BASSO, 

LAZARINA DE PAULA BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE ANDRADE 

GERALDES - OAB:2671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

11.381,76 (onze mil trezentos e oitenta e um reais e setenta e seis 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 5.772,43 (cinco mil setecentos e 

setenta e dois reais e quarenta e tres centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 5.609,33 (cinco mil seiscentos e nove reais e trinta e 

tres centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 928248 Nr: 48372-83.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDCDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÃO ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 940984 Nr: 55125-56.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 ...Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da presente ação para 

DECLARAR a inexistência dos débitos cobrados pela ré no valores de R$ 

58,82 (cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos) e R$ 311,12 

(trezentos e onze reais e doze centavos), referentes aos contratos n. 

5047281317 e 5042249784, respectivamente, e CONDENAR a ré ao 

pagamento de indenização por dano moral a autora, no valor de 

R$3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data 

desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Condeno a ré ao pagamento das 

custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios 

sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos dos artigos 82, § 2º, 85, § 2º, incisos I a IV, do 

Novo Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado, arquivando-se os autos com anotações e baixas de 

estilo, caso nada seja requerido no prazo subsequente de 10 (dez) 

dias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de janeiro 

de 2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 942235 Nr: 55902-41.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSON NEGRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

requerida ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 

(cinco) dias, para manifestar sobre a petição de fls.182, postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 943410 Nr: 56529-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILSO DE FIGUEIREDO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114.089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, 

HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113815/RJ, LUIZ EDUARDO 

BILIBIO PIVA - OAB:16.290/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - 

OAB:155834

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

728,04 (setecentos e vinte e oito reais e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 351,19 

(trezentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), para fins da guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 954807 Nr: 2532-16.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA MARIA DE MOURA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S/A, J. ROCHA IMOVEIS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA APAZ FERRAZ - 

OAB:13380/MT, RUI BUENO FERRAZ - OAB:9256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Walter Ferreira Junior - 

OAB:18.002-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1010991 Nr: 27999-94.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÁZARO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

requerida ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 

(cinco) dias, para manifestar sobre a petição de fls. 127, postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1030936 Nr: 37225-26.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIM, JUCILENE IRIAS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 (...)Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, julgo 

improcedente com resolução de mérito os pedidos da ação de cobrança 

de seguro obrigatório proposta por TIAGO IRIAS MOREIRA neste ato 

representado por sua genitora JUCILENI IRIAS DE LIMA, em face de 

BRADESCO SEGUROS S/A. Custas e honorários pelo autor, que fixo em 

10% (dez por cento) sob o valor da condenação. No entanto, sendo o 

mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença 

final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade (art. 12 

da LAJ).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. 

P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de janeiro de 2018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1118785 Nr: 18240-72.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGUES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA ROSANA PERIN - 

OAB:11809, ROBERGES JUNIOR DE LIMA - OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114.089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, 

HENRIQUE A. F. MOTTA - OAB:113.815/RJ, PEDRO HENRIQUE B. SOUSA 

- OAB:155.834/RJ

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre os endereços de fls. 118/120 postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1130256 Nr: 23101-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LASV, LUCIANA ANGELICA SILVA VIRMIEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

741,32 (setecentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 364,47 

(trezentos e sesenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1132171 Nr: 23950-73.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C COSTA 

MARQUES - OAB:18.047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, no prazo de 10 

(dez) dias, re querendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1137837 Nr: 26497-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENICE RODRIGUES MILITÃO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLIANE P. DE S. FREIRE - 

OAB:OAB/MT 21.876, MAGNO JOSE DA SILVA - OAB:19135/O, 

NIWMAR SERPA - OAB:19.703/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

515,98 (quinhentos e quinze reais e noventa e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 
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separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 139,13 (cento 

e trinta e nove reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1143739 Nr: 29031-03.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI, FERNANDA VANNIER 

SOARES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VAGNER MARTINS, HELEN 

ELIZABETH CORREIA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VANNIER SOARES 

PINTO - OAB:11441/MT, ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI - OAB:6616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono o feito, devendo ser as 

partes intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre 

a possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em DEZ (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1153736 Nr: 33354-51.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA SEVERINO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÃO ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 116432 Nr: 5784-47.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS MÉDICOS E 

PROF. DE SAÚDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Jorge de Anunciação, ESPOLIO DE 

NELSO UEMURA, MARIA HELENA DA SILVA UEMURA, PRISCILA JOSAINY 

APARECIDA PORTES GALVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 

- OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 296094 Nr: 12007-74.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ANTONIO FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOSA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS 

S/A, SAMOEL ROBERTO SILVA, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DOS SANTOS 

CRUZ - OAB:11620-B/MT, JAYME BROWN DA MAIA PITHON - 

OAB:8406 OAB/BA, JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:6203/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). JANE RODRIGUES BARROS, OAB/MT nº 13.028, para 

que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva os autos a esta 

secretaria, sob pena de serem riscados o que neles houver escrito e 

serem desentranhadas as alegações e documentos que apresentar, sem 

prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não devolver dentro do 

prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do Cartório e incorrerá em 

multa, correspondente a metade do salário mínimo vigente na sede do 

Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese descrito no item 2, será 

comunicado o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

instauração do procedimento disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os 

autos tenham sido devolvidos, antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou 

logo após a presente intimação, que seja desconsiderada a presente, o 

que será certificado, bem como informado na referida certidão o período 

que os autos estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 320736 Nr: 22675-07.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA NORDESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP COMPANHIA DE SANEAMENTO DA 

CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA DE BARROS B. P. 

ESPOSITO - OAB:4531/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2324, MARIO BODNAR - OAB:3526

 Cód. 320736

Vistos.

Intime-se a perita para que realize a prova pericial para a qual foi 

nomeada, no prazo de 30 (trinta) dias, com os documentos existentes nos 

autos.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2.018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 371533 Nr: 8068-18.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZELTO ANTONIO DEFANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218164/SP, MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 
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dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 373903 Nr: 10208-25.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO DE JESUS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8.506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre os endereços de fls. 252/256 postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 392661 Nr: 28129-94.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LONI FENNER RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IP INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CARVALHO - 

OAB:11376/MT, RENATO FERREIRA MACEDO - OAB:11060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8.015/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

REQUERENTE. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 434529 Nr: 13544-03.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. G. OJEDA REPRESENTAÇAOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, TENARÊSSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB: 7031 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ L. XAVIER MACHADO - 

OAB:OAB/MS 7676, RODRIGO BADARÓ DE CASTRO - OAB:2221-A/DF

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes, através de 

seus advogados, e via DJE, para que se manifestem sobre o laudo pericial 

complementar juntado aos autos às fls. 438/463, no prazo comum de 10 

(dez) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em 

igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 443611 Nr: 19159-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL ADRIANO SAGIORATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI SOARES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410/MT, THIAGO SILVEIRA - OAB:12963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS 

- OAB:1412-A/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 466679 Nr: 33795-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE JÓIAS E RELÓGIOS RIBEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO ANSELMO MARTINS DEFANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEISE MEURI MORAES - 

OAB:11783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10405 MT, POLIANA MIKEJEVS CALÇA LORGA - 

OAB:12899

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 700806 Nr: 35429-73.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA HELENA LALLO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO CARVALHO CÔRTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 714388 Nr: 9064-45.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9214, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:1.581-MT, ELAINE 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 727334 Nr: 23192-70.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ZILDA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250, WESLEY MANFRIN BORGES - OAB:8867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, Henrique Alberto Faria Motta - 

OAB:113.815, João Paulo Barbosa Filho - OAB:134.307

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, verificando que o valor depositado nos autos é diverso 

do valor devido (fl. 123), impulsiono o feito para intimar as partes, via DJE, 

por seus advogados legalmente constituídos nos autos, para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o alegado. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 742473 Nr: 39364-87.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Câmara & Irmãos s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO UBALDO FERREIRA 

FILHO - OAB:16596/GO, José Balduino de Souza Décio - 

OAB:7910/GO, WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE - OAB:6719/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte Requerida ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar os dados bancários (banco, conta, agência e CNPJ/CPF), 

necessários à expedição do Alvará do valor remanescente, eis que houve 

o cancelamento do Alvará anteriormente expedido por inconsistência dos 

dados bancários. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 797451 Nr: 3829-29.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE MIRANDA MELO EL HAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

RENAUT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELISE ESPÓSITO VAZ CURVO - 

OAB:6037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552/MT

 Cód. 797451

Vistos.

Cumpra-se o já determinado à fl. 266, com urgência, por se tratar de 

processo incluso na Meta 02/2018-CNJ.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2.018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 810005 Nr: 16500-84.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLU MAGALHAES GONÇALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBERT MAURO FERREIRA - 

OAB:13334-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerente ser 

intimada, na pessoa de seu advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado pela 

parte requerida às fls. 140/173. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 825928 Nr: 31891-79.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIM CELULAR S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALIZE IND. E DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA P. FERNANDES - 

OAB:18786, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - OAB:OAB/MG 

56526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerente ser intimada na 

pessoa de seus advogados, e via Diário Eletrônico para, querendo, 

manifestar-se, no prazo de 10 (DEZ) dias, sobre os Ofícios de fls.75/81, 

postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 839027 Nr: 43560-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESSENCIAL FOMENTO MERCANTIL COMERCIAL LTDA, 

JEOCIY DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLE CONSTRUÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 880407 Nr: 17032-24.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, verificando que nos autos em comento não houve a 

realização da perícia, impulsiono o feito, devendo a parte requerida ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar os dados bancários para a expedição do alvará de restituição 

dos honorários periciais. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 901085 Nr: 30651-21.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ INÁCIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 
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ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

requerida ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 

(cinco) dias, para manifestar sobre a petição de fls. 110, postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 929220 Nr: 48836-10.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANI GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, 

conforme petição de fls203/206, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 940997 Nr: 55138-55.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MANOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte AUTORA 

intimada, por seu(s) advogado(s), via DJE, para que informe sobre a 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já deve indicar 

provas que pretende produzir, justificando sua necessidade, tudo em 10 

(dez) dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 945178 Nr: 57479-54.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, justificar o 

não comparecimento à perícia agendada, sob pena de arquivamento dos 

autos. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1030693 Nr: 37107-50.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA BATISTA LEITE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 

(quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em 

igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1038344 Nr: 40743-24.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1061124 Nr: 51480-86.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS DANIEL RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME CHAPADA DOS GUIMARAES INC. 

SPE LTDA, PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A, MRV 

ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, APEX ADMINISTRADORA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON ALEXANDRE MOREIRA 

NUNES - OAB:16206-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055, DANIELA PATINI - OAB:11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerida ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o pedido de desistência intentado pela parte autora. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1065072 Nr: 53236-33.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BENEDITO MARQUES DA SILVA, SANDRA 

ELISMETE PRADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, HABITRADE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUARACY CARLOS DE SOUZA - 

OAB:3287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ANGÉLICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT, RICARDO ZANATA - OAB:8.360

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono o feito, devendo ser as 

partes intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre 

a possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em DEZ (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1069080 Nr: 55008-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO MARCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre os endereços de fls. 99/101 postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1079233 Nr: 1013-69.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL COSTA DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA 

- OAB:12291/MT, JACKSON F. COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSÉ 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:OAB/12009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8.506-A/MT, 

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:OAB/MT 14250-A, RODRIGO 

POUSO MIRANDA - OAB:12333-MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos 

e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (14/06.2015) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação.CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I.Cuiabá-MT, 08 de 

janeiro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1090638 Nr: 6390-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÍDIA MATO GROSSO PROPAGANDA E PUBLICIDADE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CX CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1103290 Nr: 11818-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR MEDEIROS BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1103367 Nr: 11882-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTHUR MONTEIRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1145155 Nr: 29704-93.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAY CRISTIAN GONÇALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, justificar o 

não comparecimento à perícia agendada, sob pena de arquivamento dos 

autos. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 75149 Nr: 6961-80.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOSÉ MOTTA, RAIMUNDA DO BOM 

DESPACHO ALVES FERREIRA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À MATERN. 

INFÂNC. CUIABÁ, ALINOR OLÍMPIO DA SILVA, ESTEVAM VAZ CURVO, 

HILTON RIBEIRO TAQUES, VICTOR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 3.988, Jorge Tadeu Malvenier 

Neves Garcia - OAB:9108, LUIZ VIEIRA DE SOUZA - OAB:11261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, JOSÉ ANTONIO DE PINHO - OAB:1.820, LÍVIA COMAR 

DA SILVA - OAB:7650-B/MT, LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA - 

OAB:1.760/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT, WILMARA 

APARECIDA SANTOS DIAS - OAB:4.710/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para manifestar sobre a petição de fls. 719/723, postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 313097 Nr: 18781-23.2007.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON MONTEIRO DE ALMEIDA, G. M. A, ADILSON 

MONTEIRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO - HGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada, via DJE, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre a petição de fls. 566/568, postulando o 

que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 322948 Nr: 24215-90.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:5.380/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA NISHIMOTO BRAGA - 

OAB:11.072/B, NILSON JACOB FERREIRA CALDAS - OAB:9.845/MT, 

PATRÍCIA LUZIA STIEVEN - OAB:11272-B

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

REQUERENTE. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 333866 Nr: 4486-44.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDMÍNIO CIVIL DO CUIABÁ PLAZA SHPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICE E VERSA MODAS LTDA ME, CUIABA 

PLAZA SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMOS BERNARDINO ZANCHET 

NETO - OAB:23.045, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA 

MORGADO - OAB:14.039, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO LESSI - OAB:93.423, 

PRISCILLA BASTOS TOMAZ - OAB:8659

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 336007 Nr: 6781-54.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURAMY MARIA MARTINS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADINE GROSSI - OAB:OAB/MT 

19442, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, Marcelo A. Cintra 

- OAB:8.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 367589 Nr: 5618-05.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRUS CENTRAIS FRIGORIFICAS DO 

CENTRO OESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s). 88/90, tendo em 

vista que a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s) para citação. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 395018 Nr: 30739-35.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO PÉROLA PRESTADORA DE SERVIÇO 

MÉDICO E DIAGNÓSTICO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNTEL GUIA DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francini Veríssimo 

Auriemma - OAB:186.672/SP, Solange Pereira - OAB:130.873/SP

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 402425 Nr: 34352-63.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONEI RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7670

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 749902 Nr: 1579-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEY DE OLIVEIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UCAM - UNIÃO COXIPOENSE DE ASSOCIAÇÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018524/1/2018 Página 30 de 679



DE MORADORES, ADENIR NUNES MARTINS, JOSE CARLOS DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PRADO FALEIROS - 

OAB:9.253/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURELIO DA COSTA 

- OAB:14958/O-MT

 Nos termos da Legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerente ser 

intimada na pessoa de seus advogados, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 773362 Nr: 26512-94.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXTRA CAMINHÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIGUIAS GUIA DA INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA - SPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 

17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE DE LIMA TORRES 

CASSUCCI - OAB:242.623/SP

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes, através de 

seus advogados, e via DJE, para que se manifestem sobre os 

esclarecimentos prestados pelo Perito e juntado aos autos às fls. 190/192, 

referente ao pedido da parte requerida, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 777331 Nr: 30687-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA DE ARRUDA BARROS BEVILACQUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:OAB/MT 8117

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para manifestar sobre pagamento voluntário da condenação, 

postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 798529 Nr: 4918-87.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA PEREIRA KUHN, JPK, JPK, JCPK, VPK, 

CLARICE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DO CENTRO 

OESTE LTDA, HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7.229-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511/MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3213/MT, WESSON 

ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - OAB:2409-A/MT

 (...), constata-se que a pretensão do embargante é rever a matéria 

decidida.ISTO POSTO, conheço, pois, dos embargos de declaração para 

rejeitá-lo.Cumpra-se com urgência a decisão saneadora proferida nos 

autos, intimando-se a perita para apresentar proposta de honorários, 

dando-se, então, prosseguimento ao feito em seus ulteriores termos.Às 

providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo inserido 

na Meta 2/2018-CNJ.Cuiabá, 22 de janeiro de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 800288 Nr: 6709-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO RODRIGUES TIZZO, CID IMÓVEIS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEULER LUIZ ARAUJO SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico para, querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s) 66, tendo em vista 

que a(s) parte(s) não foi(ram) localizada(s) para intimação, devendo, 

ainda, no mesmo prazo, se manifestar quanto ao Ofício de fl. 70. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 812230 Nr: 18719-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIÁRIOS BRAGA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 817680 Nr: 24109-21.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA BORDINHÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIANE MARTINS FRANGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 817680

Vistos

 Trata-se de processo incluso na Meta 02/2018-CNJ pendente de citação 

da requerida.

Denote-se, que o endereço obtido pelo INFOJUD (fl. 248) a mais de 02 

(dois) anos, é o mesmo ao ser consultado o referido sistema nessa 

ocasião (doc. Anexo).

Doutro lado, o referido endereço é insuficiente para a expedição de carta 

rogatória, conforme já afirmado nos autos. Diversas tentativas de 

localização da requerida já foram levadas a termo nos autos, não 

havendo, assim, porque procrastinar o andamento do presente feito além 

do que já foi verificado.

Assim sendo, defiro o pedido de fl. 256 e determino a citação da requerida 

Liliane Martins Frange por edital, com prazo de 30 dias, conforme inciso II, 

do art. 256, do NCPC.

Observe-se que parte requerente é beneficiaria da justiça gratuita 

devendo o edital ser publicado no DJE e afixado no átrio do fórum.

 Decorrido o prazo do edital e inexistindo defesa por parte da requerida, 

em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como 

curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o curador para que apresente 

defesa no prazo legal.
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Após a apresentação da defesa, intime-se a autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a contestação e os documentos que 

eventualmente venham a acompanhá-lo, sob pena de preclusão.

Em seguida, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 915051 Nr: 40197-03.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE BARROS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, verificando que nos autos em comento não houve a 

realização da perícia, impulsiono o feito, devendo a parte requerida ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar os dados bancários para a expedição do alvará de restituição 

dos honorários periciais. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 928248 Nr: 48372-83.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÃO ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte AUTORA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 938667 Nr: 53972-85.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTIL FAUSTINO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, justificar o 

não comparecimento à perícia agendada, sob pena de arquivamento dos 

autos. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1042299 Nr: 42635-65.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO JUNIOR TONASSI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 

(quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em 

igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1080327 Nr: 1654-57.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SANTANA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 10 (dez) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual 

prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1081131 Nr: 2072-92.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO LEOPOLDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para manifestar sobre a petição de fls. 97/99, postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1092168 Nr: 7132-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMIL CÁCERES MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, JOÃO 

BORGES DE OLIVEIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83.492/ MG, EVERTON ANDREY LESSA - OAB:17.184, 

LEANDRO MARTINS PARREIRA - OAB:86.037

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1128031 Nr: 22154-47.2016.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDINO PEREIRA DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

requerida ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para manifestar sobre a petição de fls. 91, postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1140292 Nr: 27526-74.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS ANTONIO SANTOS AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 10 (dez) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual 

prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1196559 Nr: 3478-17.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 8.656

 Vistos.

 O Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou provimento ao recurso de 

apelação da sentença que ensejou esta execução, assim, os autos 

principais retornaram à Primeira Instância, portanto, trata-se de execução 

definitiva a qual deverá ser feita nos próprios autos, nos termos da Lei n.º 

11.232/05 a qual determina que para o cumprimento da sentença 

condenatória por quantia certa basta o credor peticionar nos autos do 

processo de conhecimento.

Posto isto, determino o cumprimento desta sentença nos próprios autos do 

processo de conhecimento (código 815027), bem como o cancelamento 

da distribuição deste feito, devendo os documentos que aqui constam 

serem desentranhados e, colacionados no feito de código 815027.

Por outro viés, verifica-se que não houve a intimação da parte devedora, 

para cumprimento espontâneo do julgado.

Desta feita, após cumpridas as providências supra, certifique-se o trânsito 

em julgado da decisão, e determino a intimação da parte devedora, nos 

termos do artigo 513, §2º, I, do CPC, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de 

aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, sobre o 

valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1145302 Nr: 29761-14.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2.693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16864-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP 119.859

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para se manifestar acerca das petições e 

documentos de fls. 102/106 e 107/112, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 826197 Nr: 32141-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA DI GRECCO DA COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - OAB:6910/MT, 

RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3.844/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 826553 Nr: 32471-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN 

MARINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA CATARINA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTAS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO DAUFENBACH 

- OAB:5.325/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 
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ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 949510 Nr: 60017-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROFIOS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA., 

VALDOMIRO PAZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 

EPP, ITAMAR MESSIAS PEREIRA, MARTA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE MACIEL DA CUNHA - 

OAB:17.142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A parte requer a desconsideração da personalidade jurídica, para sua 

analise, deverá o exequente apresentar certidão atualizada da JUCEMAT 

em 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1104272 Nr: 12260-47.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDERSON EDUARDO TEIXEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos em correição.

Considerando que a perícia restou prejudicada por ausência de 

documentos (fls.82-v), defiro o pedido de fls.94 para que seja designada 

nova data para a realização de audiência junto a Central de Conciliação.

Assim, remetam-se os autos à Central de Conciliação da Comarca de 

Cuiabá para que seja agendada audiência de conciliação, em data a ser 

indicada por aquele setor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1147570 Nr: 30647-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPACEL - IND. E COM. DE CALCÁRIO E CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL ENERGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato P. Bonilha - 

OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato P. Bonilha - 

OAB:3.844/MT

 Trata-se de ação monitória visando o pagamento da importância de R$ 

102.864,59 (cento e dois mil oitocentos e sessenta e quatro reaus e 

cinqenta e nove centavos).

Citada via AR, a ré não pagou a dívida, permanecendo inerte.

Como preceitua o artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil, não 

havendo oposição de embargos pela ré, deve ser constituído de pleno 

direito o título executivo judicial, com a devida conversão da presente 

ação.

Dessa forma, constituo de pleno direito em título executivo judicial o 

documento contido na inicial.

Tratando-se de cumprimento de sentença, promovam-se as devidas 

anotações.

A parte autora já promoveu a execução na forma prevista no Título II, do 

Livro I, da Parte Especial.

Assim, intime-se o devedor via mandado para pagar o débito no prazo de 

15 (quinze) dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento).

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Determino a conversão da ação de conhecimento para Cumprimento de 

Sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 420222 Nr: 6246-57.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIPEC AUTOPEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY NORBERTO DA SILVA - 

OAB:11408/MT, PEDRO LUIZ JEVINSKI - OAB:12727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roseli Coton Perez - 

OAB:195128

 Trata-se Ação de Indenização por Rescisão Unilateral de Contrato de 

representação Comercial c/c Lucros Cessantes que MMV Distribuidora de 

Peças Diesel Ltda move em desfavor de CIPEC Autopeças Ltda.

No caso, vislumbro que as partes se compuseram amigavelmente nos 

autos.

Assim, diante do termo de acordo apresentado às fls. 1183/1184, outro 

caminho não há senão a homologação do acordo pactuado.

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes e, 

diante do cumprimento integral dos seus termos, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do Código de Processo 

Civil de 2015.

Custas pela requerida.

Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, arquive-se o 

feito com as devidas baixas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 815857 Nr: 22306-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENÉZIA RONDON DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:15547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO EULÁLIO FERNANDES 

- OAB:29.722 GO, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 833474 Nr: 38907-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SEÇAO I, OSMAR 

NOGUEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA ELZA BOGADO, ROSA 

FANI ALCARÁ BOGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7.645, ORLANDO DOS SANTOS - 

OAB:2.417/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 837077 Nr: 41965-95.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DOS PASSOS 

CANONGIA - OAB:16.196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663/MT, FERNANDA GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

731,22 (setecentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 354,37 

(trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 849880 Nr: 53008-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO SUZUKI VARJÃO KOMATSU, ELAINE DA 

CONCEIÇÃO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILDO MARCIO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MINORU OSSOTANI - 

OAB:15.390/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT, RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 877054 Nr: 14824-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE GRACIANA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1050803 Nr: 46843-92.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TNG - COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARSILA FERRO DE LA BANDERA 

ARCOS - OAB:177879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos em correição.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes conforme fls.236/237, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o 

processo, com resolução do mérito, na forma dos artigos 487, inciso III, 

alínea b, do CPC (Lei 13.105/2015).

Honorários advocatícios e custas na forma ajustada pelas partes.

Ante o total cumprimento do acordo noticiado nos autos, arquive-se na 

distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se.

Intime-se.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1062605 Nr: 52179-77.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEBINA MARIA DE SOUZA, ELIZIA FRANCISCA DE 

PAULA OLIVEIRA, GENY GUEDES DE OLIVEIRA, RITA BEATRIZ DA SILVA 

CAMPOS, MARIA CANDIDA, LUZENYL CRISTINA DE ARRUDA, NILZETE 

PEREIRA BORGES, ROGÉRIO FERNANDES DOMINGOS, MARIA DA CRUZ 

DANIEL DE MIRANDA GOMES, MOACIR JOÃO DE ALMEIDA, EUDIRLEIA 

ANA FERNANDES, FRANCISCO DE OLIVEIRA, MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA 

ALMEIDA, LAIS ANGELITA PENHA, ADEMIR PEREIRA MACIEL, CÁSSIA 

LEMES DE ABREU MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SOUZA GALVAO - 

OAB:OAB/MT 19.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNÃO COSTA - OAB:18.283 

DF, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, VALÉRIA 

LEMES DE MEDEIROS - OAB:27.403 DF

 Antes de proceder ao saneamento do feito, em face do princípio do 

cooperação, determino que a parte autora se manifeste acerca da 

alegação de litispendência em relação, tão-somente, às autoras Eliza 

Francisca Paula Oliveira e Maria Candida, com o processo n. 

0027657-30.2008.811.0041, código n. 357302, que tramitou na 4 Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá-MT e foi remetido para Justiça Federal, 

mencionando-se seu resultado e atual estágio, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 10396 Nr: 11283-17.2000.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA ELISA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEVRON BRASIL LTDA. , NOVA 

DENOMINAÇÃO TEXACO DO BRASIL S/A -PROD. DE PETRÓLEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2.693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO 

PEREIRA CAETANO - OAB:73162, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - 

OAB:3662/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 721101 Nr: 16586-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RIBEIRO MARTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235/MT, VITOR ALMEIDA SILVA - OAB:14252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença em que Maria Aparecida 

Ribeiro Martini que move em desfavor de Itaú Seguros de Auto e 

Residência S/A.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito, tendo em vista 

que a inércia da parte exequente importará em reconhecimento tácito da 

quitação do débito executado.

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Custas pela requerida.

Transita em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 738083 Nr: 34622-19.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.R. COMERCIO DE COLCHÕES LTDA - ME, 

RUBENS MAURO DE SOUZA JÚNIOR, GILSON PAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 132, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 756586 Nr: 8705-61.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI TRANSPORTES DE CARGA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMINO TRANSPORTES LTDA E PORTO 

SECO, CONTINE E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO L. ARAÚJO - 

OAB:2.909/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOISA HELENA SAENZ 

SURITA - OAB:14658/MT, RONALDO LUIZ DE ARAUJO - OAB:2.909/MT, 

WILSON SAENS SURITA JUNIOR - OAB:7302-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE/APELADA, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 262/268, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 792035 Nr: 46126-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN EVARISTO PRAETÓRIUS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERACY DE CASTRO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

188,43 (cento e oitenta e oito reais e quarenta e tres centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 795651 Nr: 1991-51.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOGUARDA VIGILÂNCIA E TRANSPORTES DE 
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VALORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALMAX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 800690 Nr: 7113-45.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVANI FERREIRA BORGES, ESPÓLIO DE 

JOSÉ OSMAR BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN WALTER D. HUERGO 

BAUERMEISTER - OAB:11.754/MT

 Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da certidão do oficial 

de justiça de fls. 88, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 821932 Nr: 28116-56.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.M.C. PROMOÇÕES E DIVULGAÇÕES ARTISTICAS 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLIANZ SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE/APELADA, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 225/233, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 823636 Nr: 29725-74.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRNA AQUINO DA CUNHA LINHARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS 

LTDA, ROGERIO CANTADORI, ROSA ESTELA ROJAS DIAZ, EVELINE 

MEIRELLES GONÇALVES LIMA, GERMANA DE FREITAS E SILVA MATIAS, 

RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO, CELSO FIRMO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO DE ARAÚJO 

MARQUES BARBOSA - OAB:12547 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650-B/MT, 

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806, 

MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9247/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, 

PEDRO OVELAR - OAB:OAB/MT 6270, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

petição de fls. 562/566, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 895763 Nr: 26918-47.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANELA DE BARRO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para 

declarar nula a fatura de recuperação de crédito, cf. fls. 38, e sua 

exigibilidade, bem como determinar à demandada abster-se de proceder à 

suspensão do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora de 

titularidade da autora, em decorrência da importância constante da 

FRC/EVE, além de vedar a inserção do nome da requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito motivada pelo malgrado crédito descrito na FRC/EVE 

sub judice.Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, com suporte no art. 85, §§ 2º, do CPC/2015. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às 

formalidades legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá – MT, 19 de 

janeiro de 2018.Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 902295 Nr: 31547-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA MORAES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO APARECIDO FIDELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FELIPE TAQUES DE 

ALMEIDA BARROS - OAB:16742, NELSON ALEXANDRE MOREIRA 

NUNES - OAB:16206-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 112, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 936212 Nr: 52699-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO LEITE DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - 

OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1130821 Nr: 23333-16.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO ROJAS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE MESQUITA VERGANI, FLAVIA 

APARECIDA COSTA M. SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7.341-A, ZENILSON LUCAS DE ARRUDA - 

OAB:OAB/MT 19.841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MESQUITA 
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VERGANI - OAB:8000/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 166, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1137436 Nr: 26326-32.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLITA RICAS, GOLD STAR MODA E COSMETICOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOWELL COSMETICOS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI RAQUEL RICAS - 

OAB:16264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE BATISTA DO 

PRADO VIEIRA - OAB:105.591/SP

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de abril de 

2018, às 15h00, para a colheita de depoimentos pessoais das partes, bem 

como oitiva das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para cada parte, 

devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias 

contados a partir da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Outrossim, defiro a prioridade na tramitação do feito, com fundamento no 

art. 1.048, I, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1167760 Nr: 39154-60.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO CARLOS PRADO DORILEO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 185/191, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1167887 Nr: 39219-55.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ COPERTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 91/96, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 12551 Nr: 3199-95.1998.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO CARLOS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - 

OAB:11.785, JOSÉ TADEU RODRIGUES DE AMORIM - OAB:4536/MT, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os pedidos de penhora BACENJUD e RENAJUD, conforme extratos 

em anexo, os quais restaram infrutíferos.

Manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do feito, 

devendo ainda acostar aos autos o demonstrativo atualizado do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, registro que nos termos do art. 782 do CPC/15 o nome da parte 

executada pode ser incluído em cadastros de inadimplentes, desde que 

haja interesse da parte, devendo fornecer todos os dados necessários, 

tais como CPF, nome da mãe, data de nascimento, CNPJ, valor da dívida, 

data de vencimento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 19483 Nr: 11105-68.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE CUIABANA DE RADIOLOGIA 

LTDA., RUBENS DARIO DE MOURA, SANDRA MARIA MAX MOURA, 

PEDRO JOSÉ ASSUNÇÃO MAGALHÃES, JOELMA VEIGA SILVA 

MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lygia Tannus Giacometti - 

OAB:220478/SP, MAURICIO CESAR PÜSCHEL - OAB:135.824/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - 

OAB:6551-A

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução de Titulo Executivo Extrajudicial que 

CESAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS, move em desfavor de SOCIEDADE 

CUIABANA DE RADIOLOGIA LTDA.

As partes entabularam acordo (fls.650/653), pugnando por sua 

homologação, pela suspensão do processo até a data assinalada para o 

cumprimento integral do mesmo, bem como pelo levantamento das 

penhoras realizadas via RENAJUD às fls.617/633.

Diante disso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes de fls. 

650/653, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, ficando os 

autos suspensos.

Despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas partes.

Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, os autos 

deverão permanecer no arquivo até o cumprimento integral do acordo.

Outrossim, procedo com o levantamento das restrições de fls. 617/633.

Ademais, comunique-se a Central de Conciliação acerca da suspensão da 

Audiência de Conciliação designada para a data 07/02/2018 às 08h30 

(fls.646).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 432040 Nr: 12046-66.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DOS SANTOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMI RECUPERADORA DE MÁQUINAS 

INDUSTRIAIS - LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:OAB 12.292 MT, THOMAZ HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO 

- OAB:12476/MS

 Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

confirmar a liminar deferida às fls. 30/31 e DECLARAR a inexistência de 

relação jurídica entre as partes, bem como declarar nulos os cheques da 

autora de nº. 59 e 60, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos 

reais), cada um.Em face da sucumbência recíproca, CONDENAR ao 

pagamento pró-rata das custas processuais e quanto aos honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 
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atualizado da causa, e estabeleço que fiquem a cargo das partes, 

arcando cada uma com o custo do seu respectivo patrono, nos termos do 

disposto no art. 86, do Código de Processo Civil.Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho 

suspensa a exigibilidade para ela, assim, tais valores só poderão ser 

cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no 

prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 

98, §3º, do CPC.Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações de 

estilo.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 706698 Nr: 673-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALOISIO BORGES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRAL COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE 

ATIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN WALTER DENIER 

HUERGO BAUERMEISTER - OAB:9.118-B

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de fls. 121.

Sendo assim, determino a SUSPENSÃO do andamento deste feito, 

arquivando-o provisoriamente de acordo com o que dispõe o artigo 921, III 

do Código de Processo Civil, ou até que a parte Credora localize bens em 

nome da parte devedora e os indique nos autos.

Dê-se baixa no relatório mensal e aguarde-se a providência da parte 

interessada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 766151 Nr: 18897-53.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSM, LESDS, DESDS, NDESDS, BRDS, LESDS, 

LESDS, ADSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE 

GUEDES - OAB:10519 MT, JAIME ULISSES PETERLINI - OAB:10600, 

JEFERSON NEVES ALVES - OAB:6182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO - OAB:, RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA - OAB:12016

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 130, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 776596 Nr: 29922-63.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO PADILHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRAEL TRANSFORMADORES ELÉTRICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINICE DE FÁTIMA CRUZ - 

OAB:13.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEIR DA SILVA NEVES - 

OAB:11.371-MS

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.393,34 (um mil trezentos e noventa e tres reais e trinta e quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 696,67 (seiscentos e noventa e 

seis reais e sessenta sete centavos), para recolhimento da guia de custas 

e R$ 696,67 (seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e sete 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 825742 Nr: 31717-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DOS PASSOS 

CANONGIA - OAB:16.196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN VINICIUS MACHADO - 

OAB:15071/O, FERNANDA ALVES CARDOSO GOMES - OAB:9.494/MT, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT, RAUL KOSZUOSKI JUNIOR - 

OAB: 16.982/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

504,07 (quinhentos e quatro reais e sete centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 127,22 (cento e vinte 

e sete reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 829679 Nr: 35447-89.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUSANA PRIETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S/A, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, GINCO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PONGELUPI NOBREGA 

BORGES - OAB:12.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A, FÁBIO RIVELLI - 

OAB:19.023-A, HELIO HISHIYAMA - OAB:12919/MT, JOÃO CARLOS DE 

LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para:a) 

declarar indevida a cobrança a título de repasse na planta e condenar as 

requeridas, solidariamente, a restituir os valores desembolsados pela 

parte requerente, na forma simples, acrescidos de juros de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária pelo INPC desde cada 

desembolso;b) condenar as rés, solidariamente, a indenizarem a parte 

autora pelos Lucros cessantes a título de pagamento de aluguel, pelo 

período do atraso na entrega do imóvel (de maio/2012 até a data da efetiva 

entrega das chaves), no importe de R$ 3.200,00 ( três mil e duzentos 

reais), , acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC a partir do dia 15 de cada mês de atraso. c) condenar 

as requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos morais, no 

montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao que tal valor deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da 

sentença - Súmula 362, STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a 

partir da citação; Considerando que a autora decaiu da parte mínima 

condeno a requerida ao pagamento integral das custas processuais e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018524/1/2018 Página 39 de 679



honorários advocatícios, em favor da parte autora, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o 

artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

julgado, observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 836164 Nr: 41202-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINA GOMES DA ROSA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELLIPE PRETO - 

OAB:17425-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA 

ANTONELLI - OAB:10042/MT

 Vistos em correição.

Manifeste-se a parte requerida acerca da petição de fls.142/143, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclua-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 858229 Nr: 204-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO DELOJO DE MORAES, BARBOSA E RAMOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMIR DE ALMEIDA SANTOS, MARIA 

BERNAHDETT MARQUES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - 

OAB:13594, VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASTRO LIMA DE SOUZA - 

OAB:3.048/RO, HELENA VANINI BRUNO - OAB:17153

 Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, arquivem-se os autos provisoriamente.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 876318 Nr: 14298-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE SOPHIA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 138, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 880177 Nr: 16881-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPOSITO DE GÁS CAROL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6.739-A, JAQUELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - 

OAB:10402/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a parte executada para que indique bens passíveis de penhora, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 880272 Nr: 16932-69.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEDIEL CAMARGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:17.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais 

para:a)DECLARAR a inexistência do débito de R$ 293,88 (duzentos e 

noventa e três reais e oitenta e oito), representado pela duplicata mercantil 

nº. 58 (fl. 24). b)DETERMINAR a restituição em dobro dos valores 

comprovadamente pagos pela autora;Sobre as parcelas a serem 

restituídas deverão incidir juros de mora de 1% ( um por cento) ao mês, a 

partir da citação inicial e correção monetária a partir do respectivo 

desembolso.Em face da sucumbência mínima da autora condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do 

artigo 85, §8º, do CPC/2015.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 922866 Nr: 45153-62.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA VALADARES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THASSIA FANAIA BATISTA 

SOUZA - OAB:18.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT/ 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Intime-se a parte autora para que justifique os motivos de seu 

comparecimento à perícia médica, no prazo de 10 (dez) dias.

Outrossim, em igual prazo manifeste-se a parte requerida acerca da 

certidão de fls. 252.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 926660 Nr: 47483-32.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WPDM, JULIETE PAULINA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Tendo em vista o princípio da vedação da decisão surpresa, consagrado 

nos art. 9° e 10°, do CPC/2015, intime-se a parte autora para que se 

manifeste a respeito da manifestação do Ministério Público de fls. 95/96.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 932588 Nr: 50696-46.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: KARINA CORDEIRO MARCONDES GONZAGA, THIAGO 

LEAO GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA CORDEIRO MARCONDES 

- OAB:10047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se a secretaria do Juízo a existencia de outros ações 

envolvendo a parte requerida Mudar Incorporações Imobiliárias S/A e qual 

o endereço apontado pela mesma.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1021539 Nr: 32689-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO SCHMIDT - 

OAB:4.032

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca da petição e documentos juntados às fls.74/101.

Após, decorrido o prazo, conclua-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1041709 Nr: 42400-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. D. VEST CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA DE CASSIA CARVALHO OLIVEIRA, RITA 

DE CÁSSIA CARVALHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE DA SILVA MARTINEZ - 

OAB:OAB-PR 69.494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para se manifestar acerca do prosseguimento do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1045159 Nr: 43972-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS GAIVA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARDEN A. S. MORAES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 

OAB:15634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a parte requerida, via postal, no endereço localizado junto aos 

sistemas RENAJUD e INFOJUD, bem como eletronicamente, no endereço 

indicado na petição de fls. 41.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1059349 Nr: 50690-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESTA TURISMO AGENCIA DE VIAGEM LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELITO CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENITA EGINA DE ASSUNÇAO 

CARVALHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 702, §8º, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação monitória ajuizada 

por DESTA TURISMO AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME para condenar o 

requerido ao pagamento de R$21.616,01 (vinte e um mil seiscentos e 

dezesseis reais e um centavo), atualizados até 28/10/2015, acrescidos de 

juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação inicial (art. 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC a 

contar da data do vencimento do débito. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do 

art. 85, § 2º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado da presente 

demanda, fica constituído de pleno direito o título executivo judicial, 

prosseguindo-se na forma executiva (art. 702, §8º, do 

CPC).Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1062498 Nr: 52128-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA, MAGNA SILVA 

GARCIA, PAOLLO LUIS GATTASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAOLLO LUIS GATTASS, O T C COMÉRCIO DE 

MOTOCICLETAS LTDA, JOSÉ LONGO DE ARAÚJO, MAGNA SILVA 

GARCIA, ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT, IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS - 

OAB:OAB/MT 9700

 Vistos em correição.

O requerido foi devidamente citado por edital, porém não apresentou 

contestação, consoante certidão de fl. 146. Desta feita, decreto-lhe a 

revelia.

Desse modo, nos termos do artigo 73, inciso II do Código de Processo Civil, 

nomeio Curador Especial, na pessoa do Professor Coordenador do Núcleo 

de Práticas Jurídicas da Unic – Universidade de Cuiabá, que deverá ser 

intimado e terá vista dos autos para apresentar resposta no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1062851 Nr: 52285-39.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA, WILLIAN 

RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA CARDOSO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da certidão do oficial 

de justiça de fls. 84, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1069610 Nr: 55235-21.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO ENGENHARIA LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZILDA ROSENDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARÇAL VIEIRA E 

SILVA - OAB:31.444/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO - OAB:

 Intime-se o Sr. Perito para se manifestar acerca da petição de fls. 

121/123, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1071610 Nr: 56119-50.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO AZAMBUJA VILHENA, TROPICAL 

CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO PITHAN, DANIELA FERNANDES 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA 

RIOS JÚNIOR - OAB:OAB/GO 24.350, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido para a citação por edital do requerido MAURO PITHAN 

(fls.110).

 Assim, expeça-se edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando os requisitos e formalidades legais, indicados no art.257 do 

CPC, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, certificando-se 

nos autos.

Faça constar no edital de citação que, ocorrendo a revelia, será nomeado 

curador especial para defesa dos interesses do réu.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1079806 Nr: 1401-69.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES TRAMONTIN, ALEXANDRA TOMASI, ANDERSON 

CEZAR TOMASI, ANDREIA TOMASI, ROSA MARIA DOS SANTOS UCHOA, 

EMERSON FERNANDES RODRIGUES, JOÃO CARLOS DA SILVA NETO, 

INIR AZEVEDO DA SILVA, SANDRA MARA DE OLIVEIRA PEREIRA, MARIA 

DA GLORIA FERREIRA, ADEVAIR RIBEIRO DE SOUZA, MARLENE 

RODRIGUES PEREIRA, ALIPIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, LUCIENE 

FERREIRA DE OLIVEIRA, EUCLIDES JACINTO DE MORAES, JUVELINA 

MAIRA DE MORAES, IZAIAS CONCEIÇÃO DE MORAES, VERENICE MARIA 

DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SOUZA GALVAO - 

OAB:OAB/MT 19.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto: a)DECLARO O FEITO SANEADO, rejeitando-se as 

preliminares suscitadas e a questão prejudicial da prescrição;b)DEFIRO a 

produção da prova pericial e documental;c)Em face da perícia requerida, 

nomeio para realização da perícia, independentemente de compromisso, a 

empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, com endereço à Av. 

Rubens de Mendonça (do CPA), nº. 1856 – SL. 408, Edifício Cuiabá Office 

Tower - Bosque da Saúde, CEP 78.050-000 -, Tel.: (65) 3052-7636. 

Intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, querendo, arguir 

impedimento ou suspeição, nomearem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos. Após, intime-se a empresa nomeada para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo de 05 

(cinco) dias.d)Uma vez que a perícia foi solicitada por ambas as partes, as 

despesas deverão ser rateadas igualmente entre os litigantes, ficando 

cada um responsável pelo pagamento de metade, nos termos do art. 95 do 

CPC. Como a parte autora é beneficiária da Justiça gratuita, sua cota-parte 

será paga pelo Estado, caso a mesma saia vencida da presente demanda. 

Ou, pela parte requerida como ônus da sucumbência;e)Intime-se a extinta 

COHAB-MT, na figura da Agencia de Fomento do Estado de Mato Grosso 

S/A – Desenvolve MT (Decreto 1.149 de 15 de agosto de 2017, cópia em 

anexo) para que informe ao Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, se há 

contrato de financiamento para o imóvel representado pelo autor IZAIAS 

CONCEIÇÃO DE MORAES E VERENICE MARIA DE MELO, e caso, seja 

localizado o contrato, que informe se o contrato foi celebrado por meio do 

SH-SFH ou de Apólice de Mercado; qual o atual titular; a situação do 

contrato, bem como a Seguradora responsável pelo mesmo. Encaminhe-se 

com o ofício cópia das peças processuais de fls. 106/verso a 

111.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 09 de janeiro de 2018.Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1090744 Nr: 6443-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCAR AUTOS EIRELI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO SCHMIDT - 

OAB:4.032

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca da petição e documentos juntados às fls. 85/111.

Após, decorrido o prazo, conclua-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1095831 Nr: 8739-94.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUINA DUARTE DE JESUS, EDY MARQUES SANTOS, 

VINTIM CORREA DA CRUZ, IVANY BARBOSA DA CRUZ, JOSÉ GILMAR DE 

ALMEIDA CORREIA, MARIA APARECIDA DELFINO DE ANDRADE, JOACIL 

DA SILVA BARBOSA, NERCY MARIA LOPES BARBOSA, REINILDE 

PEREIRA DE ARAUJO CARVALHO, JOÃO CANDIDO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SOUZA GALVÃO - 

OAB:73.825/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Ante o exposto: a)DECLARO O FEITO SANEADO, rejeitando-se as 

preliminares suscitadas e a questão prejudicial da prescrição;b)DEFIRO a 

produção da prova pericial;c)Em face da perícia requerida, nomeio para 

realização da perícia, independentemente de compromisso, a empresa 

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, com endereço à Av. Rubens de 

Mendonça (do CPA), nº. 1856 – SL. 408, Edifício Cuiabá Office Tower - 

Bosque da Saúde, CEP 78.050-000 -, Tel.: (65) 3052-7636. Intimem-se as 

partes para, em 15 (quinze) dias, querendo, arguir impedimento ou 

suspeição, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos. 

Após, intime-se a empresa nomeada para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. Manifestem-se as partes sobre a 

proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias.d)Uma vez que a 

perícia foi solicitada por ambas as partes, as despesas deverão ser 

rateadas igualmente entre os litigantes, ficando cada um responsável pelo 

pagamento de metade, nos termos do art. 95 do CPC. Como a parte autora 

é beneficiária da Justiça gratuita, sua cota-parte será paga pelo Estado, 

caso a mesma saia vencida da presente demanda. Ou, pela parte 

requerida como ônus da sucumbência;Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 08 

de janeiro de 2018.Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1107658 Nr: 13697-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDAO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA, JOSE 

WENCESLAU DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELQUIADES JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o Provimento 56/2007 – CGJ/MT não permite a cópia de 

transferência de pagamento online para o cumprimento do mandado, 

somente a via original emitido pelo caixa, indefiro o pedido de fls. 40.

Assim, intime-se a parte autora para efetuar o pagamento do comprovante 

original emitido na boca do caixa, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1173731 Nr: 41645-40.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE JOSÉ MARCHIORETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação inicial e correção monetária a partir da data do sinistro 

(13/04/2016).Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil.Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se.Publique-se.Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001132-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOROTEIA EREMITA YASSUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(RÉU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001132-42.2018.8.11.0041 

AUTOR: MARIA DOROTEIA EREMITA YASSUE RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED REGIONAL MARINGA - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA que 

promove MARIA DOROTEIA EREMITA YASSUE, em face de UNIMED 

CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED REGIONAL 

MARINGÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Para tanto afirma que 

foi diagnosticada com Meningeoma, que já foi tratado anteriormente, sem 

objeções da requerida. No entanto apresentou recorrência na parte da 

órbita em sentido inferior com ocupação de toda a fossa pteringopalatina 

direita e fossa infratemporal, sendo indicado dois procedimentos 

cirúrgicos: microcirurgia para tumores intracranianos e sinusectomia 

maxilar, contudo a Requerida se nega a fornecer os materiais cirúrgicos 

solicitados pelos médicos. Pretende a antecipação de tutela para o fim de 

obter a realização imediata do tratamento indicado, tendo em vista que o 

procedimento está marcado para o dia 26/01/2018. DECIDO. No que dispõe 

o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do 

referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado 

ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da 

tutela antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. Na 

espécie o relevante fundamento da demanda vem demonstrado pelas 

informações que constam nos laudo médico acostado (Id. 11429509), guia 

de solicitação e internação (Id. 11429357), comprovante de adesão ao 

plano (11428935) e negativa da requerida (Id. 11429084). O perigo de 

dano decorre do risco de manutenção do estado atual, com a negativa de 

cobertura de procedimento necessário à manutenção da saúde da 

paciente. Registra-se que, o procedimento em questão não pode ser 

recusado ante a simples alegação de que os procedimentos solicitados 

não incluem neuronavegação e não estão inclusos no Anexo I, não 

possuindo a cobertura necessária. Isto porque o tratamento a que deve se 

submeter a paciente não deve ficar a critério da operadora do plano de 

saúde, mas do médico que a acompanha, a quem compete indicar os 

medicamentos e tratamento que melhor ajudam no combate da 

enfermidade, carecendo de amparo jurídico a tentativa do plano de saúde 

imiscuir-se nesta específica seara. Nesse sentido, eis o seguinte julgado 

da Corte Estadual: AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - COBERTURA - 

NEGATIVA - TRATAMENTO COM OXIGENOTERAPIA COM CÂMARA 

HIPERBÁRICA - DANO MORAL CONFIGURADO - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O plano de saúde pode estabelecer 

as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento 

a ser utilizado pelo paciente. Não cabe à administradora do plano de saúde 

negar cobertura ao procedimento médico solicitado pelo especialista que 

acompanha o paciente e vinculado a doença coberta pelo contrato. (Ag 

179744/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 

12/02/2016) Sobre os procedimentos, o médico da autora assim se 

posicionou: “Não recomendamos a neuronavegação habitualmente, mas 

pontualmente para este caso pode nos auxiliar em relação ao manuseio 

local, pois a lesão altera a conformação anatômica habitual e ajuda a 

equipe a se posicionar intraoperatoriamente (...) Entendo os custos, mas 

aqui é uma ferramenta necessária, pois se trata de abordagem de uma 

lesão tumoral em base de crânio. (...) A nossa codificação mostra 

etmoidectomia intranasal, maxilectomia parcial, sinusectomia maxilar via 

endonasal por videoendoscopia. Assim, os procedimentos estão 

contemplados no anexo I com cobertura para neuronavegação” Ante o 

exposto, CONCEDO a tutela de urgência para o fim de determinar que as 

requeridas autorizem e disponibilizem, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, os procedimentos cirúrgicos denominados MICROCIRURGIA PARA 

TUMORES INTRACRANIANOS e SINUSECTOMIA MAXILAR, bem como os 

instrumentos necessários, dentre os quais destaco a pinça cirúrgica (cód. 

76051587) e neuronavegador (cód. 70045115), assim como todo e 

qualquer instrumento que sejam mais hábil, eficaz e mais seguro à saúde 

da Autora, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), limitada a 30 (trinta) dias, sem prejuízos de outras providências 

pertinentes para coibir eventual descumprimento à decisão judicial. 

Citem-se e intimem-se as partes requeridas com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 09 de 

abril de 2018, às 09:30h – Sala 03, com vistas à conciliação a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC) e 

também para que regularize sua representação no prazo de 15 (quinze) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 
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serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Em face da urgência distribua-se ao Oficial de Justiça 

Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000658-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO FERREIRA NETO OAB - MT0008153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000658-71.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES REQUERIDO: MARCIO 

LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA Cuida-se de PEDIDO DE TUTELA 

CAUTELAR ANTECEDENTE VISANDO A SUSTAÇÃO DE PROTESTO, 

ajuizada por PATRÍCIA FERREIRA BORBON NEVES, em desfavor de 

MARCIO LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA. Para tanto, aduz o autor que foi 

surpreendida com a notificação dos títulos de protesto n. 9010417 e 

9010418, referentes às notas promissórias n.º 2/4 e 3/4, no valor de 

R$500.195,80 (quinhentos mil cento e noventa e cinco reais e oitenta 

centavos), cada, com vencimento do protesto em 12/01/2018. Aduz que a 

emissão das notas promissórias (02/04 e 03/04) ocorreu no dia 

09/11/2012 e seu vencimento foi no dia 30/07/2013 e 30/08/2013, 

respectivamente. Alega ainda que tais documentos foram objeto de 

furto/roubo no dia 25/04/2016. Não bastasse, aduz que o protesto é 

indevido uma vez que se trata de título prescrito, visto que se passaram 

mais de três anos de sua emissão. Pretende em sede de tutela de 

urgência a suspensão do protesto indicado acima. Com a inicial vieram os 

documentos. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido. O perigo de dano é 

evidente, tanto é pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto 

pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa no nome da 

parte reclamante, que ficará privada de realizar transações comerciais. 

Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem, procedendo-se novamente ao protesto. 

Por fim, entendo desnecessária a prestação de caução. Ante o exposto, 

com amparo no art. 305 do CPC/2015, DEFIRO a tutela cautelar em caráter 

antecedente, para o fim de, determinar, até ulterior deliberação, a 

suspensão do efeito dos protestos tombados sob os protocolos de n.º. 

9010417 e 9010418, referentes às notas promissórias n.º 2/4 e 3/4, no 

valor de R$500.195,80 (quinhentos mil cento e noventa e cinco reais e 

oitenta centavos), com vencimento em 12/01/2018, efetivado em nome da 

parte autora. Expeça-se o mandado determinando ao 4º Serviço Notarial 

de Cuiabá que se abstenha de promover o protesto, e caso já tenha feito, 

que proceda com a suspensão do efeitos. Efetivada a tutela cautelar, o 

requerente deverá formular o pedido principal a ser apresentado nos 

mesmos autos no prazo de 30 (trinta) dias (art. 308, CPC), sob pena de 

cessar a eficácia da tutela concedida (fl. 309, I, CPC). Cite-se a parte 

requerida para no prazo de 05 (cinco) dias contestar a presente ação, 

sob pena de revelia e confissão ficta quanto à matéria de fato (CPC, art. 

344 e 307), indicando as provas que pretende produzir, conforme o 

disposto no art. 306 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032411-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELIANE PRISCILA PEDROZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1032411-80.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC 

Determino que a requerida exiba os documentos solicitados pela parte 

autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 524, 

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Designo audiência de conciliação 

para o dia 21/03/2018 às 11:30 horas, que será realizada na Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no 

Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton 

Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a 

parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, 

nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 7 de dezembro de 2017 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032336-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATA DA COSTA COUTINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1032336-41.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor, 

isentando-o do recolhimento das custas e taxas iniciais, conforme me 

permite o art. 98, §5° do CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 

21/03/2018 às 11:45 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 
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especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 7 de dezembro de 2017 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009453-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNER MARTINS SILVA OAB - GO38019 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANIR COLOMBARI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, passo a impulsionar o presente feito para proceder: (X) A 

intimação da parte autora para se manifestar sobre correspondência 

devolvida ID 11443260, no prazo de cinco (05) dias. Cuiabá, 23 de janeiro 

de 2018 MONNYQUE LILIAN CARVALHO BORGES GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003369-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIECIO DA COSTA ANUNCIACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELE AMORIM VICENTE OAB - MT0018983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003369-83.2017.8.11.0041 Decisão Trata-se de 

ação de cobrança de Seguro DPVAT proposta por Niécio da Costa 

Anunciação em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT. Intimado para emendar a inicial (ID. 4812663), apresentando 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, assim como cópia do prévio requerimento administrativo, o autor 

somente apresentou cópia de sua CTPS (ID. 4834628). Como o autor não 

apresentou cópia do requerimento administrativo, a sentença de 

ID.7976390 indeferiu a exordial. O autor interpôs apelação (ID.8281777). É 

o relatório. Decido. Na apelação de ID.8281777, o autor juntou cópia do 

pedido administrativo (ID.8281863) com data anterior à sentença que 

indeferiu a inicial pela ausência deste documento. Dessa forma, nos 

termos do art.331 do CPC, exerço o juízo de retratação para ANULAR a 

sentença de ID. 7976390. Assim, Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC e recebo a inicial. Designo 

audiência de conciliação para o dia 23/03/2018 às 08:00 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Cuiabá, 24 de outubro de 2017 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003369-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIECIO DA COSTA ANUNCIACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELE AMORIM VICENTE OAB - MT0018983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003369-83.2017.8.11.0041 Decisão Trata-se de 

ação de cobrança de Seguro DPVAT proposta por Niécio da Costa 

Anunciação em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT. Intimado para emendar a inicial (ID. 4812663), apresentando 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, assim como cópia do prévio requerimento administrativo, o autor 

somente apresentou cópia de sua CTPS (ID. 4834628). Como o autor não 

apresentou cópia do requerimento administrativo, a sentença de 

ID.7976390 indeferiu a exordial. O autor interpôs apelação (ID.8281777). É 

o relatório. Decido. Na apelação de ID.8281777, o autor juntou cópia do 

pedido administrativo (ID.8281863) com data anterior à sentença que 

indeferiu a inicial pela ausência deste documento. Dessa forma, nos 

termos do art.331 do CPC, exerço o juízo de retratação para ANULAR a 

sentença de ID. 7976390. Assim, Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC e recebo a inicial. Designo 

audiência de conciliação para o dia 23/03/2018 às 08:00 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Cuiabá, 24 de outubro de 2017 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032104-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SOARES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1032104-29.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/03/2018 às 08:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Colha-se 

parecer do Ministério Publico. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 23 de outubro 

de 2017 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029772-89.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA APARECIDA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1029772-89.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/03/2018 às 08:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2017 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1030380-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CESAR FERNANDES (REQUERENTE)

REGINA CELIA CALVO GALINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

TRASLADO DA ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA LAVRADA AS FLS 

81 DO LIVRO 247 EM QUE FIGURAM COMO DECLARANTES O SR. MARIO 

CESAR FERNANDES E REGINA CELIA CALVA GALDINO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029905-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL JUNIOR DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1029905-34.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/03/2018 às 08:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2017 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029989-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE MORAES JUSTINO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1029989-35.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/03/2018 às 08:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2017 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037925-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE MACIEL DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1037925-14.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Como 

infere na procuração de ID 11183096 e na declaração de hipossuficiência 

e residência de ID 11183103, a parte autora, aparentemente não podendo 

assinar, firmou o seu polegar como forma de assinatura. Contudo, a 

procuração outorgada por pessoa analfabeta deve ser feita através de 

documento publico e/ou com assinatura a rogo e mais duas testemunhas, 

nos termos dos arts. 654 do Código Civil c/c 38 do CPC e orientação do 

CNJ. Posto isto, intime-se a parte autora para que em 15 (quinze) dias 

regularize sua representação processual. Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038852-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONELE JUNIOR DE SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038852-77.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Caso a autora não declare renda deverá esta colacionar 

cópia dos 03 últimos meses de seus extratos bancário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000132-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO JUSTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000132-07.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Caso o autor não declare renda, deverá colacionar cópia dos 

03 últimos meses de seus extratos bancário. Em igual prazo, nos termos 

do art. 319 do CPC/15 adequar sua inicial, devendo trazer aos autos cópia 

legível da CTPS onde consta as folhas de contratação. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1030678-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI ORDIVINO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1030678-79.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/03/2018 às 09:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2017 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038605-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038605-96.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030722-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1030722-98.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/03/2018 às 09:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2017 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038435-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA NUNES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038435-27.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARGARIDA NUNES DE SOUZA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Esta ação foi ajuizada no dia 19 

de dezembro de 2017, às 17:09 horas, após o inicio do recesso forense, 

que ocorreu às 15 horas do mesmo dia. E em que pese o pedido de tutela 

de urgência, a autora não promoveu a distribuição física a fim de que 

pudesse ser apreciada pelo magistrado plantonista. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c pedido de restabelecimento de 

fornecimento de energia elétrica com pedido de tutela antecipada proposta 

por Margarida Nunes de Souza em face de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, em que requer o beneficio da Justiça 

Gratuita, assim como a antecipação de tutela de urgência. A autora não 

trouxe aos autos qualquer documento que comprove a necessidade de 

ser beneficiada pela Justiça gratuita. Assim, nos termos do art. 99, § 2º, 

do CPC, intime-se a autora para trazer os documentos capazes de 

demonstrar a hipossuficiência tais como holerites, declaração de imposto 

de renda, em quinze dias. No mesmo prazo, deverá instruir o feito com 

extrato dos débitos do ano de 2017, termo de confissão de dívida e o 

comprovante de negativação do seu nome. Ainda, diante do lapso de 

tempo decorrido entre o ajuizamento, manifestar se ainda persiste o 

interesse na tutela de urgência. Por fim, ante a exposição de que há ação 

de revisão no Juizado Especial Cível, verificar a autora se não é o caso de 

execução de sentença. Após, conclusos. Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1013975-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ERRERA (EMBARGANTE)

ANTONIO FRANCISCATO SANCHES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCATO SANCHES OAB - MT2321/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIRA BATISTA NUNES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO OAB - MT0011974A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo a impulsionar o presente 

feito para proceder: (X) A intimação da parte autora para impugnar a 

contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze dias). CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2018 MONNYQUE LILIAN CARVALHO BORGES GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000666-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIDADE DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000666-48.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/ dano moral c/ tutela de 

urgência, proposta por Felicidade de Santana contra a Energisa - Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S.A, ambas qualificadas nos autos. 

Requer a concessão de antecipação de tutela para determinar que a ré se 

abstenha de interromper o seu fornecimento de energia elétrica. Relata 

autora que é titular da Unidade Consumidora n. 6/228623-5 e que foi 

surpreendida com uma “notificação” informando que após uma inspeção 

em sua unidade consumidora, foi constatada um desvio de energia, que 

provocou um faturamento inferior ao seu real consumo. Aduz que a 

inspeção realizada pela ré para constatar a falha foi unilateral e não 

contou com a participação da autora, nem mesmo deixou claro os critérios 

utilizados para a elaboração do calculo do valor correto, emitindo uma 

fatura desarrazoada no valor de R$669,80. Informa que procurou o 

PROCON-MT para solucionar o imbróglio, contudo, nada adiantou, e a ré 

insiste em cobrar o referido valor, inclusive ameaçando ainterromper o 

fornecimento de energia elétrica. A par disso, postula a concessão de 

tutela antecipada de urgência, a fim de determinar que à ré se abstenha de 

interromper o seu fornecimento de energia elétrica. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à 

autora, isentando-a do recolhimento das custas e taxas judiciais. A tutela 

almejada pela autora passou a ser regulada pelo art. 294 do CPC/15, que 

estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, 

cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental.” In casu, a pretensão almejada, de acordo com a nova 

sistemática processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de 

urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. 

Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, uma vez que a autora juntou 

documentos que comprovam que tentou de forma administrativa resolver o 

imbróglio, contudo a ré não se mostrou disposta a resolve-lo. Ademais, o 

autora demonstrando a sua boa-fé vem realizando o pagamento das 

faturas que foram emitidas dentro da normalidade, como se faz prova a 

fatura com vencimento em 07/11/2017 (ID 11367948) que mostra que a 

única fatura em atraso é a aqui discutida. A par disso, diante a 

probabilidade do direito da autora em ter revisada as suas faturas emitidas 

em desconformidade com o habitual, e a falta de prontidão da parte ré em 

realizar a vistoria, possível é o deferimento da tutela requerida. Nesse 

sentido a jurisprudência: “ENERGIA ELÉTRICA – Pretensão condenatória 

ao cumprimento de obrigação de fazer (abstenção da interrupção do 

fornecimento de energia elétrica) julgada procedente – Fraude imputada à 

consumidora apurada em procedimento administrativo irregular – Não 

observância do contraditório e da ampla defesa – Artigo 5º, inciso LV, da 

Constituição Federal – Ausência de perícia técnica no medidor ou no local 

dos fatos para comprovar a existência da suposta irregularidade – 

Sentença mantida – Apelação não provida. (TJ-SP - APL: 

10157384420148260576 SP 1015738-44.2014.8.26.0576, Relator: Sá 

Duarte, Data de Julgamento: 04/04/2016, 33ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 05/04/2016)” O perigo de dano é evidente, haja vista 

que uma possível suspensão do fornecimento de energia pode lhe causar 

diversos transtornos, eis que se trata de um serviço de cunho essencial. 

Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e sendo a medida 

reversível a qualquer, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos 

termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e 

DETERMINO: 1. Que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de 

energia da autora, e caso tenha feito, que em 24 (vinte e quatro horas) 
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reestabeleça a energia da unidade consumidora da autora n°6/228623-5, 

cujo o corte se deu com base na fatura aqui discutida; Intime-se para 

cumprimento da liminar. Em obediência ao art. 334 e §§ do CPC, designo o 

dia 24/04/2018 às 08:00 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizado pela Central de Conciliação e Mediação da Capital, intimando-se 

as partes para comparecimento. Após, intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do NCPC. Citem-se e intimem-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do NCPC. As partes, 

no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 17 de janeiro de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000047-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOALIDIA MARIA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT0014619A (ADVOGADO)

KEYLA DA SILVA BELIDO OAB - MT0015165A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000047-21.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O artigo 98 

do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal presunção é 

juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, podendo 

este, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, embora a autora 

seja aposentada, infere-se do extrato bancário apresentado que a sua 

renda esta incompatível com aqueles que fazem jus aos benefícios da 

justiça gratuita. Ademais, a autora não colacionou nenhum documento que 

comprove que o valor por ela percebido é insuficiente para custear o 

presente feito. Posto isto, considerando que a autora não colacionou aos 

autos prova convincente de sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA e, determino a sua intimação para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas (art.290 do CPC), sob 

pena de cancelamento e extinção. Em não havendo recolhimento das 

custas na data limite, certifique-se e concluso para cancelamento da 

distribuição e/ou extinção do feito. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 

2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030724-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALLISON JENUARIO ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1030724-68.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/03/2018 às 09:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 
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para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2017 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038782-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE ALMEIDA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038782-60.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Caso o autor não declare renda e/ou possua holerite, deverá 

este apresentar os 03 últimos extratos de suas contas bancarias. No 

mesmo prazo deverá o colacionar cópias legíveis dos documentos 

apresentados sob o ID 11259685. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 

2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1038682-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EURIENE MOURA DO BOMDESPACHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038682-08.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Caso a autora não possua holerite e/ou declare renda, 

deverá esta colacionar cópia dos seus 3 últimos extratos bancários. 

Deverá a autora ainda emendar a inicial informando o tipo de ADCentral 

adquirido, bem como a quantidade e valor pago por cada um dos produtos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000058-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA MAELLY ROCHA FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO OAB - MT1933-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOKMOS MODAS LTDA - ME (RÉU)

PRISMA MODAS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000058-50.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Caso a autora não possua holerite e/ou declaração de 

imposto de renda, deverá esta apresentar as 03 últimos extratos de suas 

contas bancarias. No mesmo prazo deverá a autora apresentar o 

endereço eletrônico das partes, bem como o sua profissão, cumprindo 

assim o que determina o art. 319 do CPC/15. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 8 de 

janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001034-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JARISON RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001034-57.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais c/c pedido de antecipação da tutela proposta por Jarion Rodrigues 

da Silva contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, 

todos devidamente qualificados nos autos. Em síntese, relata o autor que 

ao tentar contratar um plano de telefonia fixa foi surpreendido com 

algumas negativações em seu nome, sendo o serviço negado diante a 

inscrição no rol de maus pagadores inserido pela empresa ré. Informa que 

nunca manteve qualquer tipo de relação comercial com a ré que 

justificasse a inscrição. Diante disso, postula a concessão liminar de tutela 

provisória de urgência, para determinar a retirada do seu nome do 

SPC/SERASA. A inicial foi instruída com diversos documentos. É o 

relatório. Decido. DEFIRO PARCIALMENTE os benefícios da justiça gratuita 

ao autor, isentando-o do recolhimento das custas e taxas iniciais, 

conforme me permite o art. 98,§5° do CPC/15. A tutela almejada pelo autor 

passou a ser regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. 

A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, a 

pretensão almejada pelo autor, de acordo com a nova sistemática 

processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis 

que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua 

concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 
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pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, uma vez que o autor informa 

que jamais adquiriu qualquer serviço da ré. O perigo de dano é evidente, 

haja vista que a negativação impede o autor de realizar negócios a prazo, 

realizar compras à crédito e tomar empréstimos bancários, lhe diminuindo 

o poder de compra. Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e 

sendo a medida reversível a qualquer, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil e determino a exclusão do nome do autor do SPC/SERASA 

referente ao contrato aqui discutido. CONDICIONO o cumprimento da 

liminar à caução do valor aqui discutido de R$877,25 (oitocentos e setenta 

e sete reais e vinte e cinco centavos). Presta a caução OFICIE-SE ao 

SPC/SERASA para que suspenda a inscrição inserida pela ré, referente 

ao contrato aqui discutido. Em obediência ao art. 334 e §§ do CPC, designo 

o dia 29/05/2018 às 10:00 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizado pela Central de Conciliação e Mediação da Capital, intimando-se 

as partes para comparecimento. Após, intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do NCPC. Citem-se e intimem-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do NCPC. As partes, 

no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000248-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA LOPES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000248-13.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Caso a autora não declare renda, deverá colacionar cópia 

dos 03 últimos meses de seus extratos bancário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

16 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038621-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HYWLLANNA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038621-50.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Portanto, nos termos do art. 319, II do NCPC deverá a parte 

autora adequar sua inicial, informando seu endereço eletrônico. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000295-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID APARECIDA DE LARA PINTO DOURADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA FERNANDES CAMARGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000295-84.2018.8.11.0041 DESPACHO A exequente ao 

peticionar informou no sistema PJE que se tratava de um processo urgente 

com "pedido de liminar ou antecipação de tutela", contudo trata-se de um 

processo de execução comum, não havendo qualquer pedido liminar. 

Saliento que nos termos da Resolução 04/2016-TP a má qualificação e 

organização dos processos do PJE poderá importar em indeferimento da 

petição inicial. Postos isto, em não havendo pedido liminar DETERMINO a 

retificação da autuação para que seja desmarcado o campo "pedido de 

liminar ou antecipação de tutela". A exequente requer a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de 

demonstrar que necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do 

art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda,, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no 

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Caso a 

exequente não declare renda, deverá colacionar cópia dos seus extratos 

bancários (03 últimos meses). No mesmo prazo deverá informar o 

endereço eletrônico da parte ré, conforme determina o art. 319, II do 

CPC/15. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 797504 Nr: 3885-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENÉ VERGILIO VENDRAMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDA MATIAS DA ROCHA REIS - ME, 

ROSENILDA MATIAS DA ROCHA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para fornecer o resumo da 

inicial, no endereço de email desta 5ª Secretaria Cível: 

cba.5civel@tjmt.jus.br, no prazo de (5) cinco dias, a fim de possibilitar a 

expedição do edital de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 836886 Nr: 41793-56.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO VIANA - OAB:3.155 

- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

GOMES - OAB:9.494/MT

 Certifico que o perito designou a perícia para o dia 05/02/2018 às 09:00 

hrs, que será realizada na Av. Portugal, nº 22, quadra 09, Bairro Jardim 

Tropical, Cuiabá-MT.

 Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para comparecer à perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 307366 Nr: 16435-02.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA DE JESUS RAYMUNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLBUS TRANSPORTES URBANOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANÁBRIA DE 

CARVALHO - OAB:6423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4893-A/MT

 Certifico que decorreu o prazo sem manifestação do executado acerca 

da penhora realizada.

No mais, em cumprimento à determinação de fl. 390, encaminho intimação 

ao o exequente para requerer o que entende por direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 714107 Nr: 6297-34.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL E COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEL SERVIÇOS ELETRICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA CAROLINA VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DA COSTA QUEIROZ - 

OAB:15402/MT

 Certifico que, procedo a intimação do autor para retirar a certidão de 

crédito expedida, que encontra-se arquivada na pasta própria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 794962 Nr: 1287-38.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CHECKOK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA MARIA DE MATOS 

BARONI - OAB:214.157/SP, RONALDO CALDEIRA BARBOSA - 

OAB:177.839/SP, VIVIANE DE SOUZA DIAS - OAB:228.461/SP

 Assim, nota-se que a oposição dos aclaratórios evidencia a pretensão da 

parte embargante em provocar a reforma da sentença, situação que não 

se mostra compatível com este recurso, uma vez inexistir a omissão 

alegada. Nessa esteira, versa a jurisprudência. Veja-se: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA - OMISSÕES - AUSÊNCIA - 

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS 

DESPROVIDOS Se o v. acórdão combatido lastreou-se em análise e 

debate da controvérsia acerca da posse com fundamentos suficientes 

para a solução da matéria, de rigor o desprovimento dos declaratórios, 

máxime se revelam pretensão de rejulgamento da causa. (ED 63308/2017, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017- grifei). 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO 

DE CONTRATO – COBRANÇA DE TARIFAS ADMINISTRATIVAS – 

SOBRESTAMENTO DO FEITO (STJ, REsp 1578526/2016) – 

IMPOSSIBILIDADE - JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO - OMISSÃO NÃO 

VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a 

decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não 

havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal 

(CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos 

para obter a prevalência de tese recursal já claramente rejeitada. (ED 

30308/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 30/06/2017- grifei). 

Com essas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração, 

mantenho a decisão embargada e, por serem manifestamente 

protelatórios, aplico multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, 

conforme previsão do artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/15. 

Intimem-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1037926 Nr: 40557-98.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACILDA DO ESPIRITO SANTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - 

OAB:17.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 Processo n°40557-98.2015.811.0041

Código: 1037926

Vistos e etc.

Intime-se a autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente impugnação a 

contestação de p. 45/47.

Após, visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, 

em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 116158 Nr: 5586-10.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS GABRIEL, Cleber Reis Gabriel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Cabral da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889, JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT

 Certifico que decorreu o prazo sem manifestação do executado acerca 

da penhora realizada.

No mais, em cumprimento à determinação de fl. 124, encaminho intimação 

ao o exequente para requerer o que entende por direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 388406 Nr: 24204-90.2009.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN GIL SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLÂNTICO FUNDOS DE INVESTIMENTO E 

TELEFÔNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LUCIA PEREIRA 

MACIEL SERRA - OAB:7648/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Processo nº. 24204-90.2009.811.0041 - Código 388406

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2009, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso autor não tenha interesse na expedição da referida certidão, deverá 

dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 761519 Nr: 13998-12.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAS, EUDEZIO JUNIOR SILVA SANTIAGO, ALINE 

CHAPARRO ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA 

/HOSPITAL SANTA HELENA, NOBRE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT, EDUARDO MAHON - OAB:OAB/DF 23.800, MARCIO 

FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329, RONALDO GOMES 

DE CASTRO - OAB:22789/O, SELMA PAES - OAB:16.347-A, SELMA 

PAES - OAB:OAB/SP 183.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, CLAUDIA BRUNO LEMOS - OAB:12.355-MT, 

MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748/PE, NORMA 

SUELLI DE CAIRES GALINDO - OAB:MT/ 6.524-B

 Processo n°13998-12.2012.811.0041

Código 761519

Vistos, etc.

 Conforme pgs. 831/832, há manifestação informando a morte da criança 

Guilherme Araujo Santiago (autor), o qual era representado por seus 

genitores nestes autos.

 A informação do falecimento veio acompanhada da certidão de óbito, 

conforme pg. 833.

 Acerca do assunto o artigo 313 do CPC/15 dispõe:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das 

partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do 

art. 689.

(...)”

 (sem grifo no original)

“Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na 

instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo”. 

(sem grifo no original)

Dessa forma, determino a suspensão do processo, bem como a intimação 

do advogado do autor para regularizar a substituição dos genitores 

representantes do menor, juntando aos autos as respectivas 

procurações, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 786879 Nr: 40787-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ARRUDA ANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de p. 57. Segue o resultado da pesquisa de endereço 

junto ao Infojud.

Intime-se o autor para conhecimento e requerimento pertinente, em cinco 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 884685 Nr: 20336-31.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA RODRIGUES ALVES FERNANDES 

FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S/A, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S/A, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, GINCO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO 

PACIANOTTO JUNIOR - OAB:214264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, HELIO NISHIYAMA - OAB:12919, João 

Carlos de Lima Junior - OAB:142.452, LIMA JUNIOR, DOMENE 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:4.190/SP

 Processo n°20336-31.2014.811.0041

Código: 884685

Vistos e etc.

Todas as partes manifestaram o desinteresse na redesignação da 

audiência preliminar.

Assim, intime-se A AUTORA para que no prazo de 15 (dias) se manifeste 

sobre a petição e documentos de p.308/352, p.356/359 e 376/404.

Em seguida visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do 

feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao 

Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei 

adjetiva, INTIMEM-SE AS PARTES a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra com urgência processo incluso na Meta 02/2018 do CNJ.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2017.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 910351 Nr: 37102-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA S.A, 

PAULO CESAR DE PAIVA MEIRELES, OSVALDO IORIO FILHO, ONESIMO 

ISMAEL TOLOI, ANDREAS ZOLTAN DAKO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSME LUIZ DE BARROS, JACY PAZ DE 

SOUZA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA APARECIDA PEREIRA 

DA SILVA - OAB:7108-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EURICO MARQUES 

LUZ - OAB:OAB/MT 6070

 Processo nº. 37102-62.2014.811.0041 - Código 910351

Vistos e etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1076100 Nr: 58041-29.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILVANETE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, VART, 

ETR, CRT, HILVANETE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, ART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S.A, ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Certifico que, procedo a intimação da parte autora para requerer o que 

entender de direito no prazo de cinco (05)dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1080297 Nr: 1635-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS DOMINGOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBF COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:10.986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1635-51.2016.811.0041

Código 1080297

 Vistos e etc.

Intimem-se pessoalmente o autor, no último endereço informado nos autos, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias de o devido prosseguimento no feito, 

sob pena de extinção por abandono (485, §1 do NCPC).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 60239 Nr: 2858-30.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIVALDO ANTÔNIO SOARES, MARIA 

CONCEIÇÃO CINTRA SOARES, FERNANDO ALENCAR BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de encaminhar intimação à parte autora para dar regular 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 66842 Nr: 12956-11.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROGRESSO FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIO DE O ALMEIDA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISA BACCHI COVER - OAB:8333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de encaminhar intimação à parte autora para dar regular 

prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 245593 Nr: 13556-56.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE ALIMENTOS AHREIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL FERNANDES FABRINI - 

OAB:6667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663/MT

 Processo nº 13556-56.2006.811.0041

Código: 245593

Vistos e etc.

Cumpra-se integralmente a determinação de p. 440.

Após, intimem-se o executado da penhora, conforme determina o art. 841 

e 842 do CPC/15.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 293777 Nr: 11540-95.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME CANDIDO DA SILVEIRA, IRIS SANDRA FONTANA 

DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENTO EPIFÂNIO FILHO - 

OAB:9461, JULIANA FONTANA SILVEIRA - OAB:15.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 Certifico que decorreu o prazo sem manifestação do executado acerca 

da penhora realizada.

No mais, em cumprimento à determinação de fl. 243, encaminho intimação 

ao exequente para requerer o que entende por direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341593 Nr: 11971-95.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALOCAR LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECON S.A E TELEMAT CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727/MT, 

FRANCO BONATELLI - OAB:10.224/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADOLFO ARINI, para 

devolução dos autos nº 11971-95.2008.811.0041, Protocolo 341593, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 367085 Nr: 5781-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WISLEY MACHADO PARREIRA, WIGNO MACHADO 

PARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:6588/MT, HÉLIO CARLOS VIANA PINTO - OAB:6588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

5.108,34 (cinco mil cento e oito reais e trinta e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 2.524,67 (dois mil quinhentos e vinte e quatro reais e 

sessenta e sete centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

2.554,17 (dois mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e dezessete 

centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor 

correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que 

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. 

Fica cientificado de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 387911 Nr: 23834-14.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO COMPREMAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ARRUDA VAZ 

GUIMARÃES - OAB:17.401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÁJILA PRISCILA FARHAT - 

OAB:6770

 Processo nº 676/2009

Código 387911

 Vistos e etc.

Reitere o oficio conforme requerido pelo autor. A Prefeitura Municipal 

deverá, através do seu órgão competente, informar se a fossa séptica 

construída no imóvel onde funcionava o supermercado réu atende as 

normas municipais e da ABNT.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 391721 Nr: 27446-57.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO ANUNCIAÇÃO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NETWORK ASSESSORIA E SERVIÇOS 

EMPRESÁRIAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Fabianie Martins Mattos - 

OAB/MT 8.920 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 27446-57.2009.811.0041 - Código 391721

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2009, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso autor não tenha interesse na expedição da referida certidão, deverá 

dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 467846 Nr: 34524-68.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO E ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA., FELIPE DE MIRANDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IP INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE MIRANDA SILVA - 

OAB:13.667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6491-B/MT, EDUARDO FARIA - OAB:4318-B

 Processo nº. 34524-68.2010.811.0041 - Código 467846

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2010, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso este não tenha interesse na expedição da certidão de crédito deverá 

se manifestar dando regular prosseguimento ao feito.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 781507 Nr: 35110-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT COSTA THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIANE FERREIRA DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDALINA PEREIRA CABRAL 

CORREA - OAB:10846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 35110-37.2012.811.0041 - Código 781507

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2012, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso autor não tenha interesse na expedição da referida certidão, deverá 

dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda
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 Cod. Proc.: 877813 Nr: 15329-58.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO D'AMICO MADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BELO MONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO D AMICO MADI - 

OAB:14322-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PARDO SALATA 

NAHSAN - OAB:11.867

 Processo nº 15329-58.2014.811.0041

Código 877813

 Vistos e etc.

Cumpra-se a determinação proferida nos autos em apenso.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 892540 Nr: 24939-50.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA RAQUEL GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON NASCIMENTO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE SENFF - 

OAB:14048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 24939-50.2014.811.0041

Código 892540

 Vistos e etc.

Intime-se pessoalmente o autor, no último endereço informado nos autos, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias de o devido prosseguimento no feito, 

sob pena de extinção por abandono (485, §1 do NCPC).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894815 Nr: 26380-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVF, RAV, VRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HVDMEM, GVDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:7.450/MT, SAMANTHA RONDON GAHYVA 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL MARCONDES MELO - 

OAB:MT-14.214, RODRIGO SCHWAB MATOZZO - OAB:5849 - MT

 Processo n°26380-66.2014.811.0041

Código: 894815

Vistos e etc.

Levando em consideração a peculiaridade do caso, bem como diante as 

inovações trazidas pelo NCPC, ei por bem encaminhar os autos para o 

NUCLEO DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO, para que seja designada sessão 

de MEDIAÇÃO, para auxiliar na tentativa de composição das partes.

Na hipótese de as partes não se comporem via conciliação e/ou mediação, 

venham-me concluso para deliberação.

Expeça-se o necessário

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 904355 Nr: 33101-34.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEDMA CRISTINA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNITINS - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO 

TOCATINS, CENTRO AMAZÔNICO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - 

CAEPE, EDUCON - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:OAB/MT 18.609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CORREIA 

EVARISTO - OAB:33791, NAYARA GALLIETA BORGES - OAB:5.249, 

RAYANA LIMA PEREIRA - OAB:6312/TO

 Processo n°33101-34.2014.811.0041

Código: 904355

Vistos e etc.

A autora desistiu do feito em face a ré Educon, assim desnecessária a 

sua manifestação quanto a citação desta.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Informarem o seu interesse na designação de audiência de conciliação;

b) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

c) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

d) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra expedindo o necessário.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1008522 Nr: 26922-50.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO GERDO KOCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA, EVANDRO LOUREIRO BORBA, EMÍLIA GLÓRIA 

REINERS LOUREIRO BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA SALVADOR - 

OAB:15785/O, DARLA MARTINS VARGAS - OAB:5300/B, MURILLO 

BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Processo nº 26922-50.2015.811.0041

Código 1008522

 Vistos e etc.

Diante a certidão retro, intimem-se pessoalmente o autor, no último 

endereço informado nos autos, para que no prazo de 05 (cinco) dias de o 

devido prosseguimento no feito, sob pena de extinção por abandono (485, 

§1 do NCPC).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1016172 Nr: 30215-28.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUALIMAGEM SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM 

EIRELI, LÍDIO MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018524/1/2018 Página 56 de 679



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCAO FERREIRA - 

OAB:11242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013A-mt

 Processo n°30215-28.2015.811.0041

Código: 1016172

Vistos e etc.

O perito anteriormente nomeado não foi encontrado, conforme aviso de 

recebimento de p. 156.

Assim, em atendimento ao principio da celeridade processual, nomeio em 

substituição, como perito do juízo, o senhor ANDERSON BORTULUZZI, 

engenheiro mecânico, CREA: RN 2508180041, cadastrado no Banco de 

Perito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Endereço: Avenida 

Fernando Correa da Costa, 9500 - São Francisco, Cuiabá-MT, CEP: 

7 8 0 8 8 - 8 0 0 ,  t e l e f o n e :  ( 6 5 )  8 1 4 1 - 4 1 4 1 ,  e - m a i l : 

bortoluzzi.anderson@gmail.com., para realizar a perícia técnica 

determinada.

Intime-se o perito nomeado, via oficial de justiça, para que informe o seu 

aceite ao encargo confiado, apresentando proposta de honorários.

Após, intime-se a ré para se manifestar sobre a proposta apresentada, eis 

que arcará com o encargo, nos termos da decisão de p. 152.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 73054 Nr: 10828-86.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA FERREIRA BASSITT, JOÃO BASSITT NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ARANTES FERREIRA, ELEONOR 

BASSIT FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484/MT, CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARÁ - 

OAB:3.290/MT, João Bassit Neto - OAB:23.236/SP, VALÉRIA 

FERREIRA BASSITT CAVALCANTI - OAB:5463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT

 Certifico que. Procedo a intimação do autor Antonio Franciscato Sanches 

, para retirar a certidão de crédito expedida, que encontra-se na pasta 

própria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 232501 Nr: 1898-35.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBOAVES AGRO AVICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDES SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA DA SILVA BRITO - 

OAB:286438, EDINÉIA SANTOS DIAS - OAB:OAB/SP 197.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBÍADES JOSÉ BONFIM - 

OAB:3.210/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o exequente para se manifestar acerca do despacho de fl. 107, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 241608 Nr: 1789-80.1990.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. & M. TEXTIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, MARIA ANGÉLICA DE SOUZA CAVALCANTI 

MELLO, MANOEL CÍCERO CAVALCANTI MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMERICO GUELERE - 

OAB:3516-A/MT, MARCO BARBOUR SILVA - OAB:3518-B/MT, 

ONIVALDO BUDNY - OAB:3555-A/MT, VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:7931/MT

 Em cumprimento ao r. despacho de fl. 190, procedo a republicação do 

Despacho de fl. 164.

"Vistos em correição.

 Processo desarquivado em razão da correição instaurada pela Portaria 

001/2017.

Intime-se a parte exequente para que, em 05 (cinco) dias, dê regular 

prosseguimento ao feito.

No mesmo prazo deverá manifestar quanto ao interesse na expedição de 

certidão de credito, nos termos do Provimento 84/2014 – CGJ, com a 

extinção do presente feito, bem como sobre a possível ocorrência da 

prescrição intercorrente do titulo executado.

Cumpra-se expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 327648 Nr: 694-82.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS GORDINHOS - TRANSP. COM. IMP. E 

EXP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI 

- OAB:10.668/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BARÃO - 

OAB:8313/MT

 Certifico que decorreu o prazo sem manifestação pelo executado, para 

cumprimento da obrigação.

Assim, encaminho intimação à parte exequente, para manifestar-se em 

prosseguimento, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 354208 Nr: 24603-56.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO LUIS SENIGALIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOCAL TRANSPORTES E PARTICIPAÇÇÕES 

LTDA, BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MECANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE RAMIRES PINTO 

COELHO - OAB:9944/MT, REJANE BELUSSI MIRANDA - OAB:7.410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6.189

 Certifico que decorreu o prazo sem manifestação do executado acerca 

da penhora realizada.

No mais, em cumprimento à determinação de fl. 369, encaminho intimação 

ao o exequente para requerer o que entende por direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 379250 Nr: 15093-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIUSCIA DA SILVA DAGUANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA REGINA ATTILIO 

BARBOSA GARCIA - OAB:8818, CASSIO RODRIGO ATTILIO BARBOSA 

GARCIA - OAB:6462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Braga - 

OAB:3168-B/MT

 Denota-se, portanto, que não há boa vontade do executado em quitar o 

seu débito perante a exequente, o que impõe o deferimento da inclusão do 

seu nome em cadastro de inadimplentes, tais como Serasa e SPC, a fim de 

que o mesmo cumpra com sua obrigação, que é pagar o que deve à 

exequente.Diante disso, defiro o pedido de inclusão do executado Hospital 

Jardim Cuiabá Ltda.Oficie-se aos órgãos de proteção ao crédito Serasa e 

SPC para a inscrição.Realizada a busca no INFOJUD, nada consta em 

relação a declaração de imposto de renda de pessoa jurídica.Por fim, 

defiro o pedido do item “2”. Oficie-se à Unimed Cuiabá para que esta 
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informe os valores do repasse mensal à executada dos últimos 6 (seis) 

meses, no prazo de 30 dias. Intimem-se todos.Cumpra-se.Cuiabá, 09 de 

janeiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 752630 Nr: 4494-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Daniel França Silva - 

OAB/MT 17.826 - OAB:, Dr. José Alberto Couto Maciel - OAB/DF 513 - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca dos cálculos 

apresentados as fls. 203/204.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 754967 Nr: 6966-53.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISE ANTUNES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 20.539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:7102-B

 Processo n°6966-53.2012.811.0041

Código: 754967

Vistos e etc.

O perito nomeado declinou o encargo confiado, requerendo a sua 

substituição.

Assim, em atendimento ao principio da celeridade processual, nomeio em 

substituição, como perito do juízo, o senhor ANDERSON BORTULUZZI, 

engenheiro mecânico, CREA: RN 2508180041, cadastrado no Banco de 

Perito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Endereço: Avenida 

Fernando Correa da Costa, 9500 - São Francisco, Cuiabá-MT, CEP: 

7 8 0 8 8 - 8 0 0 ,  t e l e f o n e :  ( 6 5 )  8 1 4 1 - 4 1 4 1 ,  e - m a i l : 

bortoluzzi.anderson@gmail.com., para realizar a perícia técnica 

determinada.

Intime-se o perito nomeado, via oficial de justiça, para que informe o seu 

aceite ao encargo confiado, apresentando proposta de honorários.

Após, intime-se a ré para se manifestar sobre a proposta apresentada, eis 

que arcará com o encargo, nos termos da decisão de p. 130.

Expeça-se o necessário.

Cumpra com urgência processo incluso na Meta 02/2018 do CNJ.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 775357 Nr: 28610-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZITA SERPA SILVA GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STIC SERVICE LTDA., CELSO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:6.106/MT, FILIPE BRUNO DOS SANTOS - OAB:17.327/MT, RENAN 

PHELIPE SANTOS VILELA - OAB:16.301/E, SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7.900/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida Stic Service Ltda, para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais 

no importe de R$ 16.924,82 (dezesseis mil novecentos e vinte e quatro 

reais e oitenta e dois centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 8.543,96 

(oito mil quinhentos e quarenta e tres reais e noventa e seis centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 8.380,86 (oito mil trezentos e 

oitenta reais e oitenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 777601 Nr: 30969-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOALINO PEREIRA DA SILVA, ELTON DE 

CAMPOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FROTA VEICULOS LTDA, FERNANDO PEREIRA 

DA ROCHA, ASSOCIAÇÃO DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 30969-72.2012.811.0041

Código 777601

Vistos e etc.

A sentença de extinção proferida em 2014 já transitou em julgado.

Indefiro o pedido de p. 593, eis que o peticionante não fundamentou o seu 

pedido de desarquivamento, não justificando assim a retomada da marcha 

processual.

Informo que caso o autor pretenda o ressarcimento das custas adimplidas 

deverá o mesmo procurar os meios administrativos para tanto.

Posto isto, retorne os autos ao arquivo.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 782528 Nr: 36174-82.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNE RODRIGUES DE MENEZES FACCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA, UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009, Marcio Alexandre Malfatti - 

OAB:139.482/SP, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação para o apaledo Unimed Seguros Saude S/A oferecer contra 

razções no prazo de 15 (quinze)dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785468 Nr: 39318-64.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 09490951000160. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 20 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: FAZ SABER A MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

09490 951/0001-60, na pessoa de seu representante legal, ré ausente, 

incerto, desconhecido, eventuais interessados que CLUDETE RIBEIRO DE 

LIMA, brasileira, divorciada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 

0305431-4/SJ/MT, CPF sob o nº 276.537.491-00, ajuizou ação 

DECLARATÓRIA, visando Antecipação da Tutela, a fim de que seja 

rescindido o Contrato de Compra e Venda do imóvel Autonômo 

Condominial 403, Bloco B, no Condomínio Boa Esperança Residence, que 

seria construído na Rua Philogonio Correa com a Rua Professor Pedro 

Fernandes S/N, em Cuiabá-MT, firmado com a requerida, suspendendo-se 

seu efeitos deveres e obrigações bem como, a restituição dos valores 

pagos pela importância de R$48.342,22(quarenta e oito mil, trezentos e 

quarenta e dois reais e vinte e dois centavos), atualizado até a data da 

propositura da ação. Dessa forma, expede-se o presente Edital para 

citação da Requerida, para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo 

de 20 dias, conteste o feito, sob pena de presumirem aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora na exordial. Será o presente 

edital afixado e publicado na forma da Lei.

Despacho/Decisão: Todas as tentativas de citação restaram infrutiferas. 

Assim, defiro a citação por edital, eis que a ré está em local incerto e não 

sabido.O art. 257, inciso II do CPC/2015 estabelece como requisito da 

citação por edital, a publicação na rede mundial de computadores, no sítio 

do respectivo tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser 

certificado nos autos. Na consulta n.º 20/2016 – CIA 0068935-56.2016 a 

Corregedoria Geral de Justiça cientificou: “O DOF prestou informações, 

dando conta que ainda não foi disponibilizado pelo CNJ a referida 

plataforma para publicações dos editais de citações, bem como colacionou 

alguns exemplos de decisões judiciais, de diversificados Tribunais, a 

respeito das soluções que vêm sendo adotadas em razão da aludida 

indisponibilidade. Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a disponibilização 

dos editais na rede mundial de computadores, por meio da publicação no 

DJE (Diário de Justiça Eletrônico).” Desta forma, como ainda não há 

regulamentação por parte do CNJ, o edital deverá ser publicado no DJE 

pelo TJMT, ficando dispensada as demais formalidades do inciso II do art. 

257 do CPC/2015. O edital de citação/intimação, com prazo de 20 dias, 

também deverá ser publicado em jornal local de ampla circulação, nos 

termos do parágrafo único do art. 257 do CPC/2015.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANIEL GIUSMIN, digitei.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018

Lygia Marinho Fontes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 788181 Nr: 42132-49.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA HENRIQUE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Com essas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração, 

mantenho a decisão embargada e, por serem manifestamente 

protelatórios, aplico multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, 

conforme previsão do artigo 1.026, § 2º do Código de Processo 

Civil/15.Intimem-se.Cuiabá, 09 de janeiro de 2018.Ana Paula da Veiga 

Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 795416 Nr: 1749-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO EGUNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOS VEICULOS LTDA- ME, ANTONIO 

CESAR ALVES DUARTE, FRANCISCO TOMAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO T. ALMEIDA DA 

SILVA - OAB:4677/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, MIKAEL 

AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 

- OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:

 Processo nº. 1749-92.2013.811.041 - Código 795416

Vistos etc.

Considerando os efeitos infringentes dos embargos de declaração 

opostos, bem como levando em consideração o princípio do contraditório e 

ampla defesa previsto no art. 7° do CPC/15, DETERMINO a intimação da 

parte adversa, para, querendo, oferecer suas contrarrazões no prazo 

legal.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 811408 Nr: 17893-44.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA HELENA BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCYLENE DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:4695-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT

 Com essas considerações, ACOLHO os aclaratórios, atribuindo-lhe 

efeitos modificativos, nos termos do art. 494, II do CPC/15, para sanar a 

omissão apontada e deferir a justiça gratuita à ré/embargante. Com a 

correção, passa a sentença a ter a seguinte redação: “Custas 

processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, 

nos termos do artigo 82, § 2º e 85, § 2º ambos do CPC. Contudo, por ser a 

ré beneficiária da justiça gratuita, as obrigações decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, conforme artigo 98, § 3º do 

CPC/15”.Intimem-se as partes, cientificando que o prazo para interposição 

de novos recursos fluirá a partir da publicação desta, nos termos do art. 

1.026 do NCPC.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 09 de janeiro de 2018.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 820048 Nr: 26287-40.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA JESUS DA SILVA, SANTINA DA SILVA 

E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RIPOLI BIANCHI - 

OAB:12856, NIVALDO CAREAGA - OAB:6713-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BADARÓ DE 

CASTRO - OAB:2221-A/DF

 Processo nº 26287-40.2013.811.0041 - Código 820048

Vistos etc.

Trata-se de ação revisional de aluguel com pedido liminar proposta por 
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João Batista Jesus da Silva e Outro em face de Americel S/A.

A p.146 foi nomeado como perito judicial em substituição o Sr. Helder da 

Mota, a qual apresentou proposta de honorários de R$ 9.500,00 (nove mil 

e quinhentos reais) (p.154/155).

A ré não concordou com a proposta de honorários, requerendo a sua 

minoração. (p. 158)

Intimado a se manifestação quanto a impugnação da ré, o perito minorou 

seus honorários para R$8.680,00 (oito mil seiscentos e oitenta reais). 

P.161/162.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido

Trata-se de ação revisional de aluguel com pedido liminar proposta por 

João Batista Jesus da Silva e Outro em face de Americel S/A.

A ré se insurgiu quanto aos honorários periciais.

A pericia a ser realizada não é tão complexa, contudo, demanda grande 

conhecimento técnico. Todavia, não se justifica o montante perquirido pelo 

perito nomeado de R$8.680,00 (oito mil seiscentos e oitenta reais), que 

ultrapassa os valores habitualmente homologados para realização de 

pericias judiciais desse porte.

Desta forma, entendo como razoável e condizente com o trabalho a ser 

prestado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante o exposto, arbitro a titulo de honorários periciais em favor do perito 

nomeado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Intime-se o réu para que comprove o recolhimento dos honorários periciais 

em 15 (quinze) dias.

Após, requisite-se ao perito nomeado, via e-mail funcional ou telefone, 

informação sobre o inicio dos trabalhos periciais. O perito deverá entregar 

o laudo no prazo de 30 dias a contar da data de início dos trabalhos.

Intimem-se.

Cumpra-se com URGENCIA processo da meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 823135 Nr: 29254-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A, EDILSON 

GUERMANDI DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS ANTÔNIO KLAUK JÚNIOR - 

OAB:15.462, ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - OAB:15462/MT, 

FERNANDO MARCIO MARQUES DE SALES - OAB:OAB/MS 17167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação à parte autora para, querendo, manifestar-se sobre a petição 

juntada às fls. 194/198, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 835546 Nr: 40676-30.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL CANACHUÊ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA DARC SOARES DA SILVA, MARCELO 

FELICIANO SOARES, CAMILA FATIMA ALMEIDA MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MIRANDA SILVA 

LOUZICH - OAB:19426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715/MT

 A regra prevista no art. 248, §4º do CPC/2015 não vigorava em nosso 

ordenamento jurídico quando do recebimento do AR de p.49/50, datado de 

2013.

Assim, indefiro o pedido de declaração de revelia dos réus Marcelo e 

Joana Darc, devendo o autor promover os atos necessários para a sua 

citação, em quinze dias.

Atualizem-se os dados do patrono do autor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 844106 Nr: 47967-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LIMITADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMD CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:11.652/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEI RONQUE - 

OAB:15937/MT

 Processo nº. 47967-81.2013.811.0041 - Código 844106

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2013, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso autor não tenha interesse na expedição da referida certidão, deverá 

dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 850429 Nr: 53458-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO FRAGA ZWICKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO GIROLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEI CABRAL MORAIS E 

SILVA - OAB:5393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929-A

 Com estas considerações e fundamentos, julgo procedente a impugnação 

do valor da causa oposta por Augusto Fraga Zwicker na ação 

declaratória de nulidade absoluta de instrumento particular de confissão 

de divida c/c inexistência de obrigação de pagamento ajuizada por Luiz 

Antônio Girolo para DETERMINAR A CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA 

em R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).Intimem-se as partes 

desta decisão. Anote-se o correto valor da causa no Sistema Apolo e 

capa dos autos principais. INTIME-SE o impugnado para que, no prazo de 

15 dias, recolham as custas judiciais remanescentes, sob pena de 

cancelamento da distribuição dos autos em apenso (art. 290 do 

CPC/15).Custas processuais na forma da Lei. Honorários advocatícios 

indevidos.Certifique-se esta decisão nos autos principais e, após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas legais.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894443 Nr: 26183-14.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA NEIRES PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGAR DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604 - A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos para DECLARAR a inexistência 

do débito cobrado pela ré no valor de R$173,28, vencido em 15/05/2013. 

Diante da atitude ilícita, CONDENO o banco réu ao pagamento de 

indenização por DANOS MORAIS à autora, no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do 
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evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta 

sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Custas processuais pela ré, assim 

como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 

ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 902000 Nr: 31332-88.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARA REJANE CORREA BORTOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.235,74 (um mil duzentos e trinta e cinco reais e setenta e quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 617,87 (seiscentos e dezessete 

reais e oitenta e sete centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

617,87 (seiscentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 921310 Nr: 44200-98.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR BASTOS ANDRADE JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249, ROSINERE DOS SANTOS RAMOS - OAB:12.600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVINO FERNANDES DO 

CARMO NETO - OAB:17639/O, ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA 

COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654 MG

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar acerca da petição 

de fl. 106/107, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 922988 Nr: 45221-12.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

504,07 (quinhentos e quatro reais e sete centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 127,22 (cento e vinte 

e sete reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 929441 Nr: 48978-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4057/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 Certifico que foi designada nova sessão de conciliação para o dia 20 de 

abril de 2018, às 08:30, que será realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital, localizada no subsolo do Fórum da Comarca de 

Cuiabá.

Em consequência disso, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

intimar as partes para comparecerem à audiência designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 930767 Nr: 49691-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI PAULINO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNARDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14.760, DANIEL RACHEWSKI SCHEIR - OAB:16.449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem manifestação pelo executado, para 

cumprimento da obrigação.

Assim, encaminho intimação à parte exequente, para manifestar-se em 

prosseguimento, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1046490 Nr: 44600-78.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELA PATRICIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Com essas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração, 

mantenho a decisão embargada e, por serem manifestamente 

protelatórios, aplico multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, 

conforme previsão do artigo 1.026, § 2º do Código de Processo 

Civil/15.Intimem-se.Cuiabá, 09 de janeiro de 2018.Ana Paula da Veiga 

Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1048487 Nr: 45722-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RICHERLANO COELHO TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DONIZETI COSTA, A. DONIZETI 

COSTA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO RODRIGUES DE SOUZA 

LIMA - OAB:18.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

503,16 (quinhentos e tres reais e dezesseis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 126,31 (cento 

e vinte e seis reais e trinta e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1094059 Nr: 7952-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO BILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA FALEIROS SILVA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR 

- OAB:OBA/MT 13.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO FALEIROS DA SILVA 

- OAB:12.568/MT

 Indefiro o requerimento de fls. 32/33 no que tange a oficiar ao Cartório de 

Registro de Imóveis, eis que as informações existentes nas serventias 

extrajudiciais são públicas e, portanto, compete ao interessado 

diretamente requerer a cópia junto ao registro imobiliário, ônus que não se 

transmite para o judiciário.

 Desse modo, defiro parcialmente o requerimento encimado, determinando 

a penhora de dinheiro do (a) (s) executado (a) (s) em depósito ou 

aplicação financeira e sua indisponibilidade até o valor indicado na 

execução (fl. 32), nos termos dos artigos 835, inciso I e 854, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1156704 Nr: 34568-77.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON LEANDRO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Em cumprimento ao despacho de fl. 105, encaminho intimação à parte 

autora para que se manifeste quanto à possibilidade de utilização da 

pericia realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1156990 Nr: 34666-62.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAGNER BUENO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOA SANTOS. - OAB:13.431-B/MT

 Em cumprimento à determinação de fl. 64, certifico que atualizei o 

cadastro do requerido e de seu advogado.

Igualmente, encaminho intimação ao requerido, através de seu advogado, 

para que especifique as partes as provas que pretendem produzir na 

contenda, justificando-as, nos termos do despacho de fl. 64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1210136 Nr: 8445-08.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO SCHENFELDER SALGUEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALADINO ESGAIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14.870/MT, FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - 

OAB:OAB13.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foi designada nova sessão de conciliação para o dia 02 de 

maio de 2018, às 08:30, que será realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital, localizada no subsolo do Fórum da Comarca de 

Cuiabá.

Em consequência disso, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

intimar a parte autora para comparecer à audiência designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 293801 Nr: 11564-26.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR DE CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FATIMA FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRAGA - OAB:8926/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIANE SPIGUEL DA 

SILVA - OAB:11015, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JÚNIOR - 

OAB:7683/MT

 Certifico que. Procedo a intimação do autor , para retirar a certidão de 

crédito expedida, que encontra-se arquivada na pasta própria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 373522 Nr: 10402-25.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REFLORESTAMENTO PARANÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES SOARES 

ORIONE E BORGES - OAB:4.807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 Processo nº. 10402-25.2009.811.0041 - Código 373522

Vistos e etc.

Este feito tramita desde o ano de 2009, sem que o exequente tenha 

conseguido receber o seu crédito.

Assim, intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso autor não tenha interesse na expedição da referida certidão, deverá 

dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 373807 Nr: 10708-91.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINO MARCHIORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO-COOP.DE 

TRABALHO MÉDICO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018524/1/2018 Página 62 de 679



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BRUNO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:8.617/MT, MARA GRACIELA COSTA - 

OAB:8.984/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277/MT, JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A/MT

 Processo nº. 10708-91.2009.811.0041 - Código 373807

Vistos e etc.

Para analise do pedido de penhora, traga a exequente, em 15 (quinze) 

dias, planilha atualizada do seu crédito.

Certifique-se o transito da sentença proferida nos autos em apenso 

(código 373807).

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 423921 Nr: 8171-88.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7.670/MT

 Certifico que o prazo estabelicido no despacho de fl.68 decorreu sem 

manifestação das partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 457349 Nr: 27677-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IP INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE MIRANDA SILVA - 

OAB:13.667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6491-B

 Processo nº. 27677-50.2010.811.0041 - Código 457349

Vistos e etc.

Diante certidão retro, intime-se o exequente para que em 15 (quinze) dias, 

requerer o que entende por direito.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 705652 Nr: 40210-41.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON RAMOS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do item 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 727286 Nr: 23142-44.2011.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRENCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFERTIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN F. F. PAVONI - OAB:6.525 

/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENE CORASSA - 

OAB:4972/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 743496 Nr: 40476-91.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINETE MARIA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNITINS - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO 

TOCATINS, CENTRO AMAZÔNICO DE ENSINO PESQUISA E EXTINÇÃO - 

CAEPE, EDUCON - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:18.609, RAFAEL KRUEGER - OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 40476-91.2011.811.0041

Código 743496

Vistos e etc.

Cite-se nos demais endereços informados a p. 308/309.

Cumpra-se com URGÊNCIA, processo incluso na Meta 02/2018 do CNJ.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 746161 Nr: 43350-49.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA SEIXAS STUDART GURGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR SERVIÇOS DE TRANSPORTE E 

TERRAPLENAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BYRON CARDOSO LEITE - 

OAB:3.631/DF

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação à parte requerida para apresentar cópia legível da petição 

protocolada via PEA, sob o nº 1277128 de 19/01/2018, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 748446 Nr: 102-96.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR GONÇALVES DE CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - 

OAB:13879, RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - OAB:OAB/MT 

14.049, RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - OAB:14049/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - 

OAB:10.430-MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

504,07 (quinhentos e quatro reais e sete centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 127,22 (cento e vinte 

e sete reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 792156 Nr: 46242-91.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON DE ASSIS BRAGA, JOANICE 

FERREIRA RAMOS, MARINA XAVIER MESQUITA, SANDRA HELENA SILVA 

PARENTE, ANA ANETH PEDROSO DE CASTRO, RICARDO JACINTO 

SARAIVA BOURET, MARIA RITA DE CAMPOS CASTILHO, OSIMAR LIMA 

DA ROCHA, GRAZIELLY GREICY ROCHA BELEM, EDUARDO ALBERNAZ 

RONDON, ANTONIO DONIZETTI BARBIERE, ADELIR CARLOS UGOLINI, 

ANIVALDA BEZERRA RIBEIRO, EDSON DE OLIVEIRA, OANNA 

CHRISTHENE ROBERT GARRYS, ENIO VASCONCELOS RIBEIRO JUNIOR, 

MARCO ANTONIO MASSAD GOMES DA SILVA, MARILZA FIGUEIREDO 

ALMEIDA OTA, VIVIAN BATISTA GOMES, JOSE CARLOS CAVALCANTE 

DA SILVA, CORBINIANO LOPES MENEZES FILHO, BENEDITO DINARTE 

MONTEIRO, IRANI DE SOUZA AMARAL, VANESSA SOARES GUEDES 

CRUZ, ELAINE REGINA BELLUCCI, MANOEL CARLOS DE LIMA, MARCOS 

MARCELO MOMBACH, CID PAES DE BARROS, SERGIO MOURA DUARTE, 

ODALIR PAULA DA COSTA, JONAS SILVA JARDIM, OSCALINA PINTO DA 

SILVA, IVONE ALVES DE LIMA, HENRIQUE ALEXANDRE MURCA, 

ALESSANDRA CARMEM DE OLIVEIRA BAIA, LAUDELINO RAMOS DA 

SILVA, LUCIANO RODRIGUES SIMÕES, MARIA RITA DE OLIVEIRA 

MOREIRA, EDLENE GOMES FAVALESSA, ISAIAS VIEIRA, NEY URBANO 

FREITAS ABAD, MÍRIAM ALVES, ANA PAULA ALBONTTE DE NOBREGA, 

MARIA DO CARMO DA SILVA OLIVEIRA, REGINALDO FERREIRA 

ANDRADE, SANDRA DO CARMO CASTRO DALMAZ, JOSE BENEDITO A 

GARCIA, ELZA GLORIA BARBOSA, HELMUTH FRITSCHE, ANTONIO 

ALBINO RAFFAELI DA COSTA, AUGUSTO MARIO DE OLIVEIRA, 

LEONARDO CASSANHO FORSTER, EDSON NORONHA DA LUZ, 

REGINALDO FONSECA LEMOS, ALAN RONALDO RAMOS, GONÇALINA 

FRANCISCA DO NACIMENTO ARAUJO, CACILDA DA SILVA LEITE FILHA, 

ANDRE LUIZ CECHIN, HERMELINDA DO CARMO RODRIGUES, VÂNIA 

BENÍCIO DE SAL, ELIZABETH MILAN GIRALDI, OTTO AIR KATTWINKEL 

FILHO, EDSON WAGNER STRASINSKI, RUBSON APARECIDO DE CAMPOS 

MELO, WILSON RODRIGUES LEITE, VALDIR JAHN, MARIA APARECIDA DA 

COSTA SOARES, VANDERLEY ORDONEZ CATANILLA, ILDEMAR ALVES 

DOS SANTOS, LEONÍSIA FERREIRA MACHADO BUENO, ALBERTO JOSE 

ROMANINI, ODILSON NEVES TEIXEIRA, JAMES ROGER OLIVEIRA 

NASCIMENTO, RONALDO C RODRIGUES, MARIA AP FERREIRA SANTANA, 

FABIO LUIZ PALHARI, BENEDITO CLEBER MODESTO DA SILVA, LUIS 

FERREIRA NETTO, MARCIA MUTRAN, AMAURI JOSE MODENA, MAURICIO 

BARBOSA, ROSALINA MARIA CASTILHO, NEIRIVAN LUCIA SILVA DA 

COSTA, MARIA LOURDES MARQUES DA SILVA, VALDECIR ORDONEZ 

CANTANILLA, LOIDE DE SOUZA SANTOS, HILDEBERTO VIEIRA, BENEDITO 

DE SOUZA LIMA, EDEN SERGIO PARASIUN, MARIO JOSE GOTARDO, LEU 

UGOLINI, GERISVALDO ALVES DOS SANTOS, JOSE APARECIDO 

OLIVEIRA, NERIVAN LUCIA SILVA DA COSTA, DELAVI DUARTE NAISER, 

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA, GIOVANA GLEICE DA SILVA, 

ODAIR JOSE DE SOUZA LIMA, MARIA INEZ DE ASSIS NOGUEIRA, 

VALDECI JANUARIO DA SILVA, LUCIDI DE ALMEIDA SILVA, NADIA 

SANDRELLY SOARES SILVA, EURIDES DE AMORIM GUIMARÃES, KELLEN 

CRISTINA MARQUES DE MORAES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 46242-91.2012.811.0041

Código 792156

Vistos e etc.

Analisando devidamente os autos é possível verificar que o peticionante 

de p. 434/438 Alex Franco Moshage sequer figura no polo da presente 

ação. Ademais, em sua petição este não apresenta a sua qualificação, o 

que impossibilita identifica-lo como eventual morador da área objeto da 

presente ação.

Posto isto, não sendo o peticionante parte da presente ação, e não sendo 

a peça apresentada “contestação” meio hábil para retomar a marcha 

processual, INDEFIRO os pedidos de p. 434/438.

Retorne-se os presentes autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 805043 Nr: 11510-50.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BRASELINO LIBANIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, encaminho intimação à parte autora 

para se manifestar acerca do retorno dos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 815675 Nr: 22126-84.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENIL SANTOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA APAZ FERRAZ - 

OAB:13380/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Processo nº. 22126-84.2013.811.0041 - Código 815675

Vistos e etc.

Intime-se o exequente para requerer o que entende por direito em 10 (dez) 

dias. Em nada sendo requerido, concluso para extinção.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 828447 Nr: 34300-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATAVERDE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÕES LTDA., JOYLVO ADVINCOLA DA SILVA, ALICE ANTUNES 

YANAGUI, IVONE PEREIRA LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 
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OAB:2542/MT, NÁJILA PRISCILA FARHAT - OAB:6770

 Certifico que, nos termos do ítem 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 941844 Nr: 55673-81.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CÉSAR SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROMAS GODINHO - 

OAB:OAB/MT 18.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13431-A

 Processo nº. 55673-81.2014.811.0041 - Código 941844

Vistos e etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 944188 Nr: 56974-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIM PEREIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLAIR JOÃO SCHAEDLER, REGINA 

SCHAEDLER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO L. BERNARDI - 

OAB:7008-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) MIRIAN CRISTINA 

RAHMAN MUHL - OAB/MT 4624, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada 

as penalidades previstas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1016996 Nr: 30565-16.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS DA SILVA PRIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

(CLARO TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Processo n°30565-16.2015.811.0041

Código: 1016996

Vistos e etc.

Intime-se o autor para que em 15 (quinze) dias se manifeste sobre a 

proposta de acordo apresentada pela ré a p. 65.

Após, concluso para decisão e/ou julgamento antecipado.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1031707 Nr: 37637-54.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CAMARGO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - 

OAB:113.815

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca da certidão de 

fl.109, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1071638 Nr: 56137-71.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSENILDA MACIEL DE CAMPOS ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°56137-71.2015.811.0041

Código: 1071638

Vistos e etc.

O endereço fornecido pela autora a p. 41/42 já foi objeto de tentativa de 

citação, a qual restou infrutífera, uma vez que o AR retornou com a 

anotação de “mudou-se”.

Assim, intime-se a autora para que, em 15 (quinze) dias, de efetivo 

prosseguimento do feito, fornecendo o atual endereço da parte ré.

Apresentando a autora um endereço diverso, expeça-se a competente 

carta de citação.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1093625 Nr: 7786-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. A. FRANCO EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BRASIL CENTRO OESTE LTDA 

- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 
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CAVALLARI REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA 

MAIOLINO - OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIVELTO BORGES JÚNIOR - 

OAB:8.674

 Autos n.º 1093625 – Execução.

Vistos etc.

Recebo a inicial de fls. 04/13.

Cite-se o executado, na forma requerida na inicial para, no prazo de 03 

(três) dias, pagar o débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para a quitação da dívida.

Por ocasião da constrição patrimonial referenciada deverá o Oficial de 

Justiça proceder também à avaliação dos bens penhorados, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, o 

executado, consoante o disposto no artigo 652, §1º, do CPC e para os fins 

do artigo 738 , do mesmo diploma legal.

Após, intime-se a credora da aludida penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo, de plano, os honorários advocatícios em 10% (dez pontos 

percentuais) sobre o valor do débito.

Defiro os benefícios do artigo 172 e parágrafos do Código de Processo 

Civil.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de março de 2016.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1094059 Nr: 7952-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO BILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA FALEIROS SILVA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR 

- OAB:OBA/MT 13.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO FALEIROS DA SILVA 

- OAB:12.568/MT

 Autos n.º 1094059 – Execução.

Vistos etc.

Recebo a inicial de fls. 04/13, bem como, defiro AJG requerida na exordial.

Cite-se o executado, na forma requerida na inicial para, no prazo de 03 

(três) dias, pagar o débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para a quitação da dívida.

Por ocasião da constrição patrimonial referenciada deverá o Oficial de 

Justiça proceder também à avaliação dos bens penhorados, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, o 

executado, consoante o disposto no artigo 652, §1º, do CPC e para os fins 

do artigo 738 , do mesmo diploma legal.

Após, intime-se a credora da aludida penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo, de plano, os honorários advocatícios em 10% (dez pontos 

percentuais) sobre o valor do débito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de março de 2016.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1118859 Nr: 18276-17.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA GERVASIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT, SAMER CLEMENTE - OAB:6269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, OLIVEIRA COUTINHO E 

POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 Processo n°18276-17.2016.811.0041

Código: 1118859

Vistos e etc.

Visando o saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Informarem o seu interesse na designação de audiência de conciliação;

b) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

c) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

d) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra expedindo o necessário.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1145471 Nr: 29847-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS BRASIL NOGUEIRA GAETI, MARIA 

APARECIDA LEITE NOGUEIRA GAETI, JOSÉ LUIZ BAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNÉIA LUFT - OAB:14.512-MT, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET - OAB:8.476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIS ANTÔNIO KLAUK 

JUNIOR - OAB:MT 15.462

 Processo n° 29847-82.2016.811.0041

Código 1145471

Vistos e etc.

Tendo em vista o interesse do réu em conciliar (p. 87) e levando em 

consideração as inovações trazidas pelo NCPC, ei por bem encaminhar os 

autos para a CENTRAL DE 1º GRAU DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DA 

CAPITAL.

Intimem-se as partes. Na hipótese de as partes não se comporem via 

conciliação e/ou mediação, venham-me concluso para ordenação do 

procedimento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1148845 Nr: 31198-90.2016.811.0041

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES RODOVIÁRIO CONTINHO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. E. TRANSPORTES LTDA, BENEDITO RAMOS 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLÁUDIO NASCIMENTO - 

OAB:5475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUE DOS SANTOS - 

OAB:MT/14.234

 Processo n°31198-90.2016.811.0041

Código: 1148845

Vistos e etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 
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Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra expedindo o necessário.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1267065 Nr: 26688-97.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO GUARDADO RODRIGUES, VALTER BENDE 

RODRIGUES, EDGAR BENDE RODRIGUES, VERA ELISABETE BENDE 

RODRIGUES, CLAUDIO BENDE RODRIGUES, TÉRCIO BENDE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGÊNIO LASCH, ERCILIO VILI SCHAEDLER, 

EUCLAIR JOÃO SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7.900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) MIRIAN CRISTINA 

RAHMAN MUHL - OAB/MT 4624, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada 

as penalidades previstas.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000680-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PAWLOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT0011242A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000680-32.2018.8.11.0041 Vistos e etc. DEFIRO a 

emenda a inicial requerida e consequentemente DEFIRO PARCIALMENTE 

os pedidos da justiça gratuita ao autor, isentando-o do pagamento das 

custas e taxas iniciais, conforme me permite o art.95,§5° do CPC/15. As p. 

7 e 9 do documento de ID 11396876 onde constam as notas parciais e 

finais do 1° Bimestre do Autor na matéria de Introdução ao Trabalho Final 

de Graduação estão ILEGÍVEIS. Tais documentos se mostram 

imprescindíveis para analise do pedido liminar. Posto isto, INTIME-SE o 

autor para que em 48 (quarenta e oito) horas apresente os cópias 

LEGÍVEIS dos documentos de p. 7 e 9 da petição de ID 11396876. Caso o 

autor não consiga digitalizar de forma legível o referido documento o 

mesmo fica autorizado a apresenta-lo junto a Secretaria da 5° Vara Cível 

deste juízo, a qual ficará encarregada se inseri-lo no sistema PJE. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018191-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO)

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018191-77.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de procedimento ordinário proposto por Rodrigo Silva dos Santos contra o 

Bradesco Financiamentos, todos devidamente qualificados nos autos. 

Relata o autor que teve seu nome protestado e inserido no SPC/SERASA 

pela ré tendo como base o contrato 01594387306093 no valor de 

117.295,20 com vencimento em 19/10/2016. Narra que o referido contrato 

já foi objeto de uma ação junto ao Juizado Especial, contudo, esta foi 

extinta por incompetência daquele juízo. Naquela oportunidade a ré 

apresentou o contrato de financiamento vinculado ao contrato 

01594387306093 que tem como objeto um Veiculo Fiat Toro. Alega o autor 

que o contrato colacionado pelo réu é eivado de vícios e que a assinatura 

exarada neste não lhe pertence. Assim requer o julgamento procedente da 

presente demanda com o reconhecimento da nulidade do contrato 

apresentado, e a condenação da ré em danos morais. O feito teve regular 

processamento, sendo recebido sob o ID 8240316, audiência de 

conciliação realizada (ID 9805863), contestação de ID 9992030 e 

impugnação a contestação sob ID 11013610. Com a petição de ID 

11044124 o autor pugnou pelo deferimento do pedido de tutela de urgência 

para que o réu oficie ao Cartório do 4º Serviço Notarial de Cuiabá 

solicitando a suspensão do instrumento de Protesto nº 54.7222, datado de 

28/11/2017. Determinada a regularização processual do autor, este a fez 

juntando aos autos a petição de ID 11380778. Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Decido. Defiro a emenda requerida, façam-se as devidas 

alterações no sistema PJE. A tutela almejada pelo autor passou a ser 

regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão 

almejada pelo autor, de acordo com a nova sistemática processual, diz 

respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão 

faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 

300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é 
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necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Nota-se dos autos que a parte autora não demonstrou o 

periculum in mora. O protesto do titulo ocorreu há mais de 01 ano, e 

somente agora, e através de uma petição de pouco mais de 10 linhas e 

sem qualquer tipo de fundamentação, o autor apresenta sua insurgência. 

Ademais o autor informa que possuiu um veiculo semelhante ao do objeto 

do contrato, o que justificaria as fotos apresentadas pelo banco em sua 

contestação, contudo, não colacionou qualquer documento que comprove 

as suas alegações. A parte ré colaciona FOTOS que mostra o autor 

dentro de um veiculo com as mesmas características daquele mencionado 

no contrato objeto da presente ação, demonstrando, em fase de cognição 

sumária, que poderia ser o veiculo objeto do contrato que gerou a 

negativação aqui contestada. Desta forma, não tendo o autor demonstrado 

a presença dos requisitos autorizadores o indeferimento da tutela 

antecipada é medida que se impõe. Nesse sentido a jurisprudência: " 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DE 

RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. Não restou evidenciado a plausibilidade do direito alegado 

pelo agravante. Da mesma forma não ficou comprovado o perigo de dano 

ou risco a resultado útil do processo, como bem consignado na decisão 

agravada. (AI 154281/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) Com estas considerações e 

fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA realizado sob 

o ID 11044124. DEFIRO o pedido da parte ré, realizado em sua 

contestação e DETERMINO a intimação da Domani Distribuidora de 

Veículos LTDA, CNPJ01.016.616/0001-13, Endereço: Av. da FEB, 2255 - 

Manga, Várzea Grande - MT, 78115-800, Telefone: (65) 3388-4400 para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte ao autos TODOS os documentos 

(ordem de serviço, notas fiscais, notas de retirada, recibos, etc.) que faça 

referência a proposta de compra n° 68230476-00 - Código de Recenda 

4701, bem como TODAS as informações e documentos que façam 

referencia ao contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário – 

CCB) n° 4387306093. Prestadas as referidas informações, intimem-se as 

partes para que em 15 (quinze ) dias se manifestem. Em seguida concluso 

para deliberação. OFICIE-SE a OAB-MT conforme determinação de ID 

11049579. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá, 23 de janeiro de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018191-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO)

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018191-77.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de procedimento ordinário proposto por Rodrigo Silva dos Santos contra o 

Bradesco Financiamentos, todos devidamente qualificados nos autos. 

Relata o autor que teve seu nome protestado e inserido no SPC/SERASA 

pela ré tendo como base o contrato 01594387306093 no valor de 

117.295,20 com vencimento em 19/10/2016. Narra que o referido contrato 

já foi objeto de uma ação junto ao Juizado Especial, contudo, esta foi 

extinta por incompetência daquele juízo. Naquela oportunidade a ré 

apresentou o contrato de financiamento vinculado ao contrato 

01594387306093 que tem como objeto um Veiculo Fiat Toro. Alega o autor 

que o contrato colacionado pelo réu é eivado de vícios e que a assinatura 

exarada neste não lhe pertence. Assim requer o julgamento procedente da 

presente demanda com o reconhecimento da nulidade do contrato 

apresentado, e a condenação da ré em danos morais. O feito teve regular 

processamento, sendo recebido sob o ID 8240316, audiência de 

conciliação realizada (ID 9805863), contestação de ID 9992030 e 

impugnação a contestação sob ID 11013610. Com a petição de ID 

11044124 o autor pugnou pelo deferimento do pedido de tutela de urgência 

para que o réu oficie ao Cartório do 4º Serviço Notarial de Cuiabá 

solicitando a suspensão do instrumento de Protesto nº 54.7222, datado de 

28/11/2017. Determinada a regularização processual do autor, este a fez 

juntando aos autos a petição de ID 11380778. Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Decido. Defiro a emenda requerida, façam-se as devidas 

alterações no sistema PJE. A tutela almejada pelo autor passou a ser 

regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão 

almejada pelo autor, de acordo com a nova sistemática processual, diz 

respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão 

faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 

300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Nota-se dos autos que a parte autora não demonstrou o 

periculum in mora. O protesto do titulo ocorreu há mais de 01 ano, e 

somente agora, e através de uma petição de pouco mais de 10 linhas e 

sem qualquer tipo de fundamentação, o autor apresenta sua insurgência. 

Ademais o autor informa que possuiu um veiculo semelhante ao do objeto 

do contrato, o que justificaria as fotos apresentadas pelo banco em sua 

contestação, contudo, não colacionou qualquer documento que comprove 

as suas alegações. A parte ré colaciona FOTOS que mostra o autor 

dentro de um veiculo com as mesmas características daquele mencionado 

no contrato objeto da presente ação, demonstrando, em fase de cognição 

sumária, que poderia ser o veiculo objeto do contrato que gerou a 

negativação aqui contestada. Desta forma, não tendo o autor demonstrado 

a presença dos requisitos autorizadores o indeferimento da tutela 

antecipada é medida que se impõe. Nesse sentido a jurisprudência: " 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DE 

RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. Não restou evidenciado a plausibilidade do direito alegado 

pelo agravante. Da mesma forma não ficou comprovado o perigo de dano 

ou risco a resultado útil do processo, como bem consignado na decisão 

agravada. (AI 154281/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) Com estas considerações e 
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fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA realizado sob 

o ID 11044124. DEFIRO o pedido da parte ré, realizado em sua 

contestação e DETERMINO a intimação da Domani Distribuidora de 

Veículos LTDA, CNPJ01.016.616/0001-13, Endereço: Av. da FEB, 2255 - 

Manga, Várzea Grande - MT, 78115-800, Telefone: (65) 3388-4400 para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte ao autos TODOS os documentos 

(ordem de serviço, notas fiscais, notas de retirada, recibos, etc.) que faça 

referência a proposta de compra n° 68230476-00 - Código de Recenda 

4701, bem como TODAS as informações e documentos que façam 

referencia ao contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário – 

CCB) n° 4387306093. Prestadas as referidas informações, intimem-se as 

partes para que em 15 (quinze ) dias se manifestem. Em seguida concluso 

para deliberação. OFICIE-SE a OAB-MT conforme determinação de ID 

11049579. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá, 23 de janeiro de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1030380-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CESAR FERNANDES (REQUERENTE)

REGINA CELIA CALVO GALINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1030380-87.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos e etc. 

Mario César Fernandes e Regina Célia Calvo Galindo propuseram ação de 

retificação de escritura publica declaratória de união estável, onde 

requerem a correção da escritura declaratória pactuada entre as partes. 

As partes informar que em 12/05/2011 lavraram perante o 3° Serviço 

Notarial e Registral das Pessoas Naturais de Cuiabá uma escritura 

declaratória de união estável, na qual constou na qualificação da autora 

Regina, o seu estado civil como sendo solteira, contudo, a mesma é 

divorciada, conforme sentença proferia pelo juízo da 3° Vara Cível de 

Cuiabá em 02/09/1993. A par disto, pugnam pela retificação da escritura 

declaratória de união estável pactuada entre as partes, para que conste a 

correta qualificação da autora quanto ao seu estado civil, ou seja, 

“DIVORCIADA”. A inicial veio acompanhada de documentos e, após a sua 

emenda foi recebida pela decisão de ID 10094181. O Ministério Público 

Estadual emitiu parecer favorável à alteração pretendida. (ID 10162636). 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O Novo Código de 

Processo Civil impõe, preferencialmente, que os processos sejam julgados 

de acordo com a ordem de cronológica de conclusão. Em que pese este 

feito tenha vindo concluso recentemente para julgamento, a exceção 

prevista no art.12, §2°, VII do CPC, permite prolação de sentença nesta 

oportunidade: “Art. 12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão.(...) § 2o Estão excluídos da regra do caput:(...) VII - 

as preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional 

de Justiça;” (negritei) A Meta 01/2017 do CNJ tem por objetivo: “META 1 – 

Julgar mais processos que os distribuídos (Todos os segmentos) Julgar 

quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no 

ano corrente.”[1] Assim, tratando de exceção prevista legalmente, passo a 

julgar o presente feito. Relatam os autores que na escritura declaratória de 

união estável constou que autora era SOLTEIRA, quando o correto é 

DIVORCIADA. In casu resta configurada a ocorrência de erro material no 

ato escritura declaratória de união estável pactuada entre as partes, eis 

que devidamente comprovado, através dos documentos acostados aos 

autos, em especial a certidão de casamento averbada (ID 10079262), que 

a autora Regina é divorciada desde o ano de 1993. O entendimento 

jurisprudencial é pacífico em permitir alterações quando oriundas de erros 

materiais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE DOAÇÃO - 

ALTERAÇÃO DO NOME APÓS SEPARAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE 

RETIFICAÇÃO PARA QUE CONSTE DA ESCRITURA PÚBLICA O NOME 

UTILIZADO ATUALMENTE PELA DONATÁRIA - INTERESSE DE AGIR 

PRESENTE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.(TJ-MS - AC: 36775 MS 

2007.036775-0, Relator: Des. Atapoã da Costa Feliz, Data de Julgamento: 

22/04/2008, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/05/2008) RETIFICAÇÃO 

DE NOME - ERRO EVIDENTE NO REGISTRO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO - INTELIGÊNCIA DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS - APELAÇÃO 

NÃO PROVIDA. É possível a modificação do nome da pessoa para 

correção do patronímico materno ante evidente erro no registro. (TJ-PR - 

AC: 809294 PR Apelação Cível - 0080929-4, Relator: Ronald Schulman, 

Data de Julgamento: 23/11/1999, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

07/02/2000 DJ: 5568) (grifei) APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO 

DE DATA DE NASCIMENTO. CERTIDÃO DE CASAMENTO E DE BATISMO - 

POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DE ERRO - INTELIGÊNCIA DO ART. 109, 

DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS. RECURSO IMPROVIDO. Havendo prova 

apta a afastar a presunção de veracidade do documento público, resta 

patente a possibilidade de retificação da Certidão de Nascimento em que o 

erro foi demonstrado por documento idôneo, a certidão de batismo. (TJ-BA 

- APL: 00007237820078050189 BA 0000723-78.2007.8.05.0189, Data de 

Julgamento: 29/10/2013, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

20/02/2014) APELAÇÃO CIVIL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. 

CORREÇÃO DE DATA DE NASCIMENTO. POSSIBILIDADE.1 - Se afirma a 

autora que a data constante de seu assento de nascimento está incorreta 

e se trouxe aos autos certidão de batismo para corroborar sua alegação, 

nada impede a retificação.2 - Recurso improvido. Unanimidade. Processo: 

AC 89932002 MA Relator(a): RAIMUNDO FREIRE CUTRIM Julgamento: 

31/10/2003 Órgão Julgador: PEDREIRAS Com estas considerações e 

fundamentos, julgo procedente o pedido inicial, e determino a retificação 

da escritura declaratória de união estável, fazendo constar na 

qualificação de estado civil da autora “DIVORCIADA”. Em consequência, 

extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

NCPC. Após a fluência do lapso recursal, expeçam-se o competente 

mandado ao Cartório de 3° Serviço Notarial e Registral das Pessoas 

Naturais de Cuiabá-MT para que realize as devidas alterações na escritura 

declaratória de união estável pactuada entre as partes. Custas pelos 

autores. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas de praxe. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de outubro de 2017 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito [1] Metas Nacionais estabelecidas 

pelo CNJ durante o 9º Encontro Nacional do Poder Judiciário e Disponível 

e m : 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/03/f2ed11abc4b5ddea9

f673dec7fe39335.pdf

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001157-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda do Estado do Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Determino a imediata redistribuição do presente feito para uma 

das Varas Especializadas em Fazenda Pública desta Comarca, conforme 

endereçamento da inicial. Cumpra-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 23 de janeiro 

de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 76606 Nr: 7425-07.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO AUGUSTO DA COSTA 
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RIBEIRO GARCIA - OAB:10.114, MARIANA VELASQUEZ SALUM - 

OAB:7834/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863, FERNANDA THEOPHILO CARMONA - 

OAB:7615-O

 Impulsono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca 

proposta de honorários periciais (fls. 393), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 938853 Nr: 54045-57.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO IVOGLO E CIA LTDA, MAURO IVOGLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR ROVERI GRANDE, EVOLUÇÃO 

TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO PIZZOLATO 

- OAB:68647/SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono com a finalidade de intimar a parte Autora para que, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Lucas Freitas Viana - Estagiário de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 788249 Nr: 42200-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELIA ALZIRA AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8.909, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 869662 Nr: 9296-52.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO BATISTÃO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR o advogado da parte autora, para 

manifestação sobre o não comparecimento do autor na perícia designada, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 886181 Nr: 20663-73.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Impulsono os autos para INTIMAR o advogado da parte Requerente para 

dar andamento no feito no prazo de 5 dias.

Lucas Freitas Viana - Estagiário de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1135365 Nr: 25249-85.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIRA DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT BASSI - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOA SANTOS - OAB:13.431-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 717573 Nr: 11125-73.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUALITECH LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROOSEVELT PETRUCI RIBEIRO, CRISTINA 

PETRICI RIBEIRO, IDALMO PETRUCI RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUS E 

SILVA - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO GOMIDE 

CASTANHEIRA - OAB:DF/9036

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da petição juntada às fls.177/179.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 898454 Nr: 28690-45.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO MÁRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Vistos etc.

Diante do pedido de desistência da ação (fl. 137), suspendo a realização 

da audiência instrutória designada para 24/01/2018 e determino que a 

Requerida se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, imediatamente conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 915740 Nr: 40642-21.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA MACEDO CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA 

ZELASKI - OAB:14156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - 

OAB:17.251/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018524/1/2018 Página 70 de 679



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1127879 Nr: 22102-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LA PROVENCE VIE DECORAÇÃO EIRELLI, KARLA 

KRAUSE BONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. BARCELOS CERIMONIAL(CERIMONIAL 

RAFAELA BARCELOS), RAFAELA ARAUJO BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO JORGE ALVES ARAÚJO - 

OAB:5.252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

os autos a fim de intimar a parte Autora para manifestar acerca 

correspondência devolvida, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1207755 Nr: 7677-82.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEONISIO ERI BUFFON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT

 Vistos etc.

Expeça-se mandado para intimação da testemunha, conforme determinado 

em fl. 24.

Aguarde a realização da audiência designada para 11 de abril de 2018.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1241820 Nr: 18654-36.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER ATAIDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se a decisão de fl. 12 na integralidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1248132 Nr: 20546-77.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILDA FRANCISCA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE DOS SANTOS HEINTZE, 

ESPOLIO DE NILTON ANTONIO HEINTZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:3981/MT, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UILZANIA SOBRINHO 

CASTANON SALUSTIANO - OAB:16090/MT

 Vistos etc.

Aguarde a realização da audiência designada para 21 de fevereiro de 

2018, às 17:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1262449 Nr: 25212-24.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LITON LANES PETRY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO HERCILIO WALTER, ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELYSSON GALVÃO SUZUKI 

FILIPIN DE SENA - OAB:MT 13997/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se a parte final do despacho de fl. 07.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 467497 Nr: 34229-31.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRIO TOLENTINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H. CUBITZA - 

OAB:OAB/MT 10742, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410/MT, THIAGO 

SILVEIRA - OAB:12963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR o advogado da parte autora, para 

manifestação sobre o não comparecimento do autor na perícia designada, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 859589 Nr: 1419-61.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIS MIRANDA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA, 

CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA DE FREITAS NOVAIS - 

OAB:OAB/MT 17.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO BROMATI NETO - 

OAB:OAB/SP 297.205, JULIANA SOUSA ANDRADE - OAB:16.875/MT, 

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, 

MARCOS DAVI ANDRADE - OAB:11656, MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A/MT, PAULO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS - 

OAB:102546/SP, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT, 

Valéria Cristina Baggio de Carvalho Richter - OAB:4676/MT

 Face à interposição de recurso de Apelação por uma das requeridas, em 

conformidade com os termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento 

nº 56/2007 – CGJ, procedo a intimação do advogado do autor para, 

querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 873694 Nr: 12361-55.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISINO PEREIRA DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR o advogado da parte autora, para 

manifestação sobre o não comparecimento do autor na perícia designada, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 941191 Nr: 55264-08.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPDS, MARIA ROSIENE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Face o decurso de prazo para a parte Autora se manifestar acerca da 

intimação de fls. 128, procedo intimação do mesmo para dar andamento no 

feito no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1094629 Nr: 8266-11.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE MENDES MACHADO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO PAGOTTO REIS - 

OAB:19.573/MT, TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA - OAB:15.981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: fernanda alves cardoso - 

OAB:, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:

 Face a interposição de Recurso pela parte autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1131761 Nr: 23775-79.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL FERNANDES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Tendo em vista a interposição de Recurso pela parte Requerente, em 

conformidade aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 

56/2007 – CGJ, procedo a intimação do advogado da parte Requerida 

para, querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Lucas Freitas Viana - Estagiário de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1167325 Nr: 38944-09.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURENÇO SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS SERVIDORES E 

TRABALHADORES PÚBLICOS FEDERAIS EM SAÚDE, CLEONES 

CELESTINO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA 

BATISTA - OAB:18.103-O/MT

 Impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente a dar andamento no 

feito, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1199579 Nr: 4575-52.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONILSON PRADO, ODELTO DENICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - 

OAB:18513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que no sistema Apolo consta andamento no dia 20/03/2017, 

pelo Oficial de Justiça, informando a impossibilidade de cumprir a 

precatória, intime o Sr. Oficial de Justiça para esclarecer a situação, 

juntando sua certidão aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, devolvam os autos à Comarca de origem.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1228286 Nr: 14290-21.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLEOMAR TRANQUEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que no sistema Apolo consta andamento no dia 07/07/2017, 

pelo Oficial de Justiça, informando o cumprimento da precatória, intime o 

Meirinho Joel Evangelista Nunes Ribeiro para esclarecer a situação, 

juntando sua certidão aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, devolvam os autos à Comarca de origem.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1246647 Nr: 20149-18.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GAMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO SOUTO DA SILVA, MAPFRE 

VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS CARLOS DE PAULO 

BARBOSA - OAB:12.107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9.566/MT

 Vistos etc.

Aguarde a realização da audiência designada para 28 de fevereiro de 

2018, às 15:30 horas.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013544-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIA LORY MORAES DE SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo a intimação das parte para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019218-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo a intimação das parte para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1024702-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006087-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN JOSE SANTOS DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da Requerida para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025282-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA OLIVEIRA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017415-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO SATURNINO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO MOURA FONSECA OAB - MT21886/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo a intimação das parte para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017015-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIS SEBASTHIAN MARTINS LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo a intimação das parte para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023678-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022376-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MATIAS QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo a intimação das parte para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018464-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ANTONIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo a intimação das parte para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018410-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID JOANA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo a intimação das parte para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011009-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS TELES PASCHUIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para se manifestar quanto ao pagamento da 

condenação;

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013940-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINA FERNANDES GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo a intimação das parte para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019874-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE XAVIER DE CAMPOS DE LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo a intimação das parte para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015590-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CARVALHO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo a intimação das parte para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022563-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022625-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA GUIA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo a intimação das parte para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015025-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODRIGO MARTINS DORNELLES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte Requerida para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023560-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO INEZ BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório 

DPVAT, a parte autora requer a concessão do benefício da gratuidade, 

alegando não possuir condições financeiras para arcar com o ônus 

processual, anexa ao pedido o comprovante de renda. No caso, 

verifica-se que ouve a postulação administrativa, com decurso de mais de 

trinta dias desde o protocolo junto à seguradora, sem ser atendido. Dessa 

forma, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, concedo a parte requerente os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, - § 3º do artigo 99 do CPC. Anotem-se. Fundamentado na 

disposição contida no artigo 334 do CPC/2015, designo o dia 14 de 

Dezembro de 2017, as 10h:45mn, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023560-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO INEZ BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo a intimação das parte para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022603-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA VICENTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016699-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCAS GABRIEL CONCEICAO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo a intimação das parte para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008459-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONES DAVI DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013758-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO REGINALDO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo a intimação das parte para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014342-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo a intimação das parte para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014861-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE OLIVEIRA FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo a intimação das parte para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011894-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELA BARBOSA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018250-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALISON DAVI DE JESUS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte Requerida para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017804-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016738-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYLA MARA DA SILVA FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte Requerida para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016730-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEDERSON JUNIOR BELINK DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte Requerida para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1171361 Nr: 40720-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MOIZEIS JOSE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

736,56 (setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

359,71 (trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 932083 Nr: 50458-27.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR MELO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, manifestar 

concordância com o pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 10829 Nr: 11312-04.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINENTAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL 

COML. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO PAULO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

METAIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ANTONIO 

GUANAES SIMOES - OAB:1268-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 229797 Nr: 36732-98.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DAS GRAÇAS ALMEIDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA ALMEIDA THOMAZINI 

- OAB:19253

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: URBANO OLIVEIRA DA SILVA 

- OAB:3.880/MT

 Código – 229797

VISTOS,

 A parte Exequente apesar de devidamente intimada conforme fls. 235, no 

sentido de promover o regular prosseguimento do feito, deixou transcorrer 

in albis o prazo legal determinado, para que promova a citação do espólio, 

sucessores ou herdeiros da parte Executada.

Destarte, para evitar que este feito fique paralisado ao bel prazer do 

interessado, imperioso se faz extinguir o processo, com a finalidade de se 

obstar o rol negativo de processos pendentes no Judiciário.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, III do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Custas pela parte EXEQUENTE e honorários advocatícios que arbitro em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), ressalvando os casos de suspensão da 

exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98 do Código de 

Processo Civil).

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 357812 Nr: 28228-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE DA COSTA GALINDO, GERALDO DOS 

SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 357812

 Vistos, etc.

A exequente, instada a se manifestar acerca do executado GERALDO 

DOS SANTOS FILHO, ainda não citado, pugna pela desistência da Ação de 

Execução em relação a ele (fls. 106/107).

 É o relato.

Decido.

O pedido de desistência da ação de execução em relação a um dos 

executados é perfeitamente possível, à luz do que preconiza o artigo 775 

do CPC, mormente porque o referido executado não chegou a ser citado, 

não havendo a interposição de embargos, além de não se tratar de 

litisconsórcio necessário.

Assim a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. 

POSSIBILIDADE. ART. 569 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE EMBARGOS. 

DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. 

HOMOLOGAÇÃO. - É faculdade do credor desistir da execução da 

sentença, podendo, neste sentido, ser o seu pedido homologado. - A 

necessidade de anuência da parte contrária só existe quando já houver 

embargos interpostos pelo devedor. Inteligência do art. 569, do CPC. 

Precedentes. - Apelação improvida.” (TRF5, 4ª Turma, Apelação Cível 

375262 RN 2003.84.00.011685-6, Des. Federal Relator Lazaro Guimarães, 

DJ: 25/02/2008).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC, homologo a 

desistência operada, julgando extinto o processo, em relação ao 

executado GERALDO DOS SANTOS FILHO.

Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com baixa na distribuição.

P.I.C.

 Cuiabá (MT), 08 de janeiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1169156 Nr: 39768-65.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA CAETANO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:19.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida de fls. 63/69.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 8378 Nr: 11219-41.1999.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garantia Engenharia Ind. e Com. Ltda., ATIVA 

CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE SOUZA CORREIA - 

OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032/MT, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELCY LUIZ DALL´ACQUA - 

OAB:2.718-A

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

resposta de ofício juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 133464 Nr: 18927-06.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON VICENTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEEN DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 726556 Nr: 22370-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIASUL COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERGAMASCHI CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE PERES SEVERO - 

OAB:203030/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT

 Código – 726556.

VISTOS,

 A parte Exequente apesar de intimada deixou transcorrer in albis o prazo 

para juntar aos autos documentos que essenciais para a propositura da 

ação.

 Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao 

caso concreto, na medida em que o processo não será extinto em razão 

do abandono de causa ou contumácia das partes, mas, sim, diante do não 

cumprimento a contento da determinação de emenda a exordial 

(preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015) circunstância que faz incidir o teor do parágrafo único do artigo 

321 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça:

"PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A 

determinação de intimar a parte pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, 

do CPC - para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas aplica-se 

apenas aos casos previstos nos incisos II e III do referido dispositivo, 

sendo desnecessária na hipótese de extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, inserta no inciso I do mesmo dispositivo. 2. Recurso 

especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 

247)

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, I, 321, paragrafo único, e 485 

IV todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Por consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos 

pela secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição (item 

2.14.2.1 da CNGC alterado pelo Provimento n. 82/2014-CGJ).

Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 732825 Nr: 29033-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEDIO WUERZIUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO LINS RIOS - OAB:23813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

503,06 (quinhentos e tres reais e seis centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 376,75 (trezentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 126,31 (cento e vinte e um reais 

e trinta e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 868501 Nr: 8335-14.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÁZARO CRISTIANO SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:16.247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

548,91 (quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

127,06 (cento e vinte e sete reais e seis centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1055868 Nr: 49087-91.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FIDELIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA MEDEIROS E COSTA NETO LTDA ME, 

FRANCISCO DA COSTA NETO, ROSANGELA DA SILVA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da correspondência devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes
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 Cod. Proc.: 1084163 Nr: 3491-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELI DOS SANTOS RODRIGUES BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114.089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5.736O, MARCIO 

HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1167740 Nr: 39141-61.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA ASTROGILDA DE BULHOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Processo nº. 1167740.

 VISTOS EM SANEADOR,

 Nos termos do artigo 357 do CPC, passo a sanear e organizar o 

processo.

1. DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE SANEAMENTO: A presente 

demanda não apresenta complexidade em matéria de fato ou de direito, 

razão pela qual deixo de designar audiência de saneamento (art. 357, §3º, 

do CPC).

2. Não há nulidades a declarar.

3. Das preliminares a apreciar:

 3.1) Da necessidade de INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

PELA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório.

Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é 

acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação.

3.2) Da preliminar de CARÊNCIA DA AÇÃO - NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO.

 O posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido.

Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra de transição estabelecida 

no referido acórdão e como a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos imbricados na exordial que em tese 

demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização perseguida, 

demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria negado.

Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de 

agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral.

4) Das questões de fato controvertidas, sobre as quais recairá a atividade 

probatória:

4.1) A irreversibilidade das sequelas (permanente/temporária), grau de 

comprometimento do membro afetado (total/parcial), a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais lesionadas (completa/incompleta) e 

sendo incompleta a repercussão (intensa/média/leve/residual), bem ainda 

se a lesão decorreu do acidente tratado nestes autos.

5) Fixo como regra de distribuição do ônus da prova o disposto no caput 

do artigo 373 do CPC, máxime porque não se verifica a incidência de 

hipossuficiência técnica e /ou probatória de nenhuma das partes 

envolvidas e ensejar e redistribuição dinâmica prevista no §1º do artigo 

373 do estatuto processual, nem a complexidade a ensejar aplicação do 

§3º do artigo 357 do mesmo diploma.

Assim, atribuído o ônus de provar à parte, a alegação levada a efeito, em 

caso de não produção de prova a fim de corroborá-la, acarreta como 

consequência a conclusão negativa no convencimento judicial acerca de 

sua ocorrência no mundo fático.

 6) As questões de direito relevantes para a decisão do mérito consistem 

em: A responsabilidade da Seguradora pelo pagamento a título de 

indenização por invalidez equivalente ao grau de incapacidade 

constatado, nos termos da Tabela anexa à Lei nº 11.945/2009, e 

incidência de correção monetária desde a edição da MP n. 340/2006. 

Súmula 474 - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez. (Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 

19/06/2012) Súmula 544 - É válida a utilização de tabela do Conselho 

Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da 

indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese 

de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida 

Provisória n. 451/2008. (Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

26/08/2015, DJe 31/08/2015).

7) Das provas: Diante da controvérsia existente no presente feito, a 

ensejar realização de prova pericial médica, o que fica determinado pelo 

Juízo com amparo no disposto no art. 357, III e 370 do CPC.

Dispõe o art. 95 do CPC, que compete às partes o RATEIO do pagamento 

das despesas decorrentes de perícia quando determinada de ofício pelo 

juízo, todavia, no caso em tela como a parte Autora é beneficiária da 

justiça gratuita, competirá o ônus da sua proporcionalidade ao Estado, nos 

termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos §§3º e 4º do artigo 

95 do CPC.

Sendo assim, NOMEIO como Perito Judicial o médico REINALDO PRESTES 

NETO, cadastrado junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, o qual, 

pode ser encontrado na Avenida Aclimação, nº 265, Predio Prevencor, 

Anexo ao Hospital São Mateus, bairro Bosque da Saúde, CEP. 78050-040, 

Cuiabá-MT, pelos Telefones nº (65) 3051-2376, (65) 3051-2250 

(consultório), ou pelo e-mail reiprestes@hotmail.com, para realizar perícia 

na parte Autora, observando o disposto no artigo 473 do CPC, para o qual 

fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para apresentação do laudo após o início 

dos trabalhos.

Seguindo o que dispõe a Resolução do CNJ 232/2016 e a Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, artigo 500 e seguintes, com base no valor econômico do serviço 

a ser prestado, arbitro os honorários periciais em R$ 1.100,00 (hum mil e 

cem reais).

Com a apresentação do laudo pericial, será expedida em favor do expert, 

CERTIDÃO com o percentual do valor dos honorários periciais que lhes 

são devidos pela parte Autora, para a cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso, nos termos dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC e do artigo 507 e 

seguintes da CNGC/TJMT/2016.

INTIME-SE o Perito para dizer se aceita o encargo no prazo de 05 (cinco) 

dias (art.465,§2º CPC), consignando, que em sendo a resposta positiva, 

deverá no mesmo prazo, agendar data indicando hora e o local para a 

realização da perícia, com antecedência mínima de 40 dias, a fim de 

possibilitar a intimação das partes.

 Sobrevindo manifestação do perito, INTIME-SE a parte Requerida para no 

prazo de 05(cinco) dias, efetuar o depósito nos autos do valor 

correspondente à sua cota parte dos honorários periciais.

 Com a data agendada aos autos, INTIMEM-SE todos, inclusive a parte 

Autora para comparecimento no local indicado pelo perito para ter início 

aos trabalhos (art. 474 do CPC).

8) Ficam as partes desde já INTIMADAS para no prazo comum de 15 

(quinze) dias, manifestarem nos termos do artigo 465 do CPC (arguirem 

impedimento, indicar assistente técnico e apresentar quesitos).

9) Apresentado o laudo, EXPEÇA-SE ALVARÁ dos honorários periciais em 

favor do r. perito e INTIMEM-SE as partes para que no prazo comum de 15 

(quinze) dias, manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em que 

deverão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos (art. 

477,§1º do CPC).

10) Dos eventuais esclarecimentos: As partes têm o direito de pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

findo o qual a decisão se torna estável, 357, §1º, do CPC.
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Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de janeiro de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 354224 Nr: 24607-93.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRAL CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRUS CENTRAIS FRIGORIFICAS DO 

CENTRO OESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LUIS NUNES 

BERNAZZOLI - OAB:10579/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico o decurso de prazo para manifestações referentes ao despacho 

de fls. 152, e, no ensejo, procedo a intimação da parte autora para, no 

prazo legal, promover o regular andamento ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 757116 Nr: 9275-47.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREICIANE DA SILVA DATE, GRAZIELA DA SILVA 

DATE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA PREVIDENCIA E SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:17.627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,09 (quinhentos e sessenta e dois reais e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 185,24 (cento 

e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 781142 Nr: 34722-37.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA MARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

720,45 (setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 343,60 

(trezentos e quarenta e tres reais e sessenta centavos), para fins da guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 874207 Nr: 12809-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATOS COMERCIO E LOCAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA., 

MARIA SUZANA DE MATOS GRAGNANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA, ALTEVIR 

PIEROZAN MAGALHÃES, TÂNIA MARTA ZANCANARO MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO APARECIDO GONTIJO - 

OAB:OAB/GO 25.372, VINICIUS BUENO DE MATOS - OAB:17.461 

OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 890334 Nr: 23440-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO EUGENIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,11 (quinhentos e quarenta e cinco reais e onze centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 168,26 (cento 

e sessenta e oito reais e vinte seis centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 896275 Nr: 27199-03.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETE BENEDITA DOS REIS FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

544,11 (quinhentos e quarenta e quatro reais e onze centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 
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cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 167,26 (cento 

e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 901149 Nr: 30703-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALHO OLIVEIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT, VINICIUS CEPIL COELHO - OAB:17.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

734,72 (setecentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

357,87 (trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 922758 Nr: 45100-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE DIAMANTINO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

543,16 (quinhentos e quarenta e tres reais e dezesseis centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 166,16 (cento 

e sessenta e seis reais e dezesseis centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 944793 Nr: 57324-51.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DA SILVA ANANIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROLUX DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

879,54 (oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 439,77 (quatrocentos e trinta e nove reais e 

setenta e sete centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

439,77 (quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1009201 Nr: 27214-35.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI TEODORO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar-se 

acerca do pagamento da condenação de fls. 177/180.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1033216 Nr: 38217-84.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURINDO JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIBAMAR CUNHA - 

OAB:12.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

731,12 (setecentos e trinta e um reais e doze centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 354,27 

(trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1065459 Nr: 53407-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARCIA ALVES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

526,28 (quinhentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 149,43 (cento 

e quarenta e nove reais e quarenta e tres centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1071482 Nr: 56033-79.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SNDS, MARLENE DE ALMEIDA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

524,64 (quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

147,79 (cento e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1088901 Nr: 5658-40.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATANASIO ROSA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

753,09 (setecentos e cinquenta e tres reais e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 376,24 

(trezentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1094148 Nr: 8001-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR DE ALMEIDA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

519,79 (quinhentos e dezenove reais e setenta e nove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 142,94 (cento 

e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1124108 Nr: 20493-33.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAITON LUIZ PANAZZOLO - 

OAB:16.705/MT, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - OAB:12037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Processo nº. 1124108

VISTOS EM SANEADOR,

 Nos termos do artigo 357 do CPC, passo a sanear e organizar o 

processo.

1. PRELIMINAR - DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a quitação dada pelo 

beneficiário do seguro DPVAT não o impede de pleitear o recebimento da 

quantia restante, sendo absolutamente dispensável a desconstituição do 

termo de quitação ou a prova de existência de eventual vício de 

consentimento.

A propósito, confira-se:

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O 

RITO SUMÁRIO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. - O recibo de quitação outorgado de 

forma plena e geral, mas relativo à satisfação parcial do quantum 

legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 6194/74, não se traduz em 

renúncia a este, sendo admissível postular em juízo a sua 

complementação. Precedentes." (STJ - Resp. 363604/SP Relatora Min. 

NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258).

"CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 

6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo 

dado pelo beneficiário do seguro em relação à indenização paga a menor 

não o inibe de reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante 

que lhe cabe de conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso 

especial conhecido e provido.” (STJ, Resp. nº 296.675/SP, Relator Min. 
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Aldir Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367).

Portanto, a afirmativa de que a parte Autora lançou plena, geral e 

irrevogável quitação à seguradora, para nada mais reclamar a título de 

indenização pelo seguro DPVAT, não tem força de impedir que se requeira 

em Juízo a complementação do valor devido.

2) Das questões de fato controvertidas, sobre as quais recairá a atividade 

probatória:

2.1) A irreversibilidade das sequelas (permanente/temporária), grau de 

comprometimento do membro afetado (total/parcial), a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais lesionadas (completa/incompleta) e 

sendo incompleta a repercussão (intensa/média/leve/residual), bem ainda 

se a lesão decorreu do acidente tratado nestes autos.

3) Fixo como regra de distribuição do ônus da prova o disposto no caput 

do artigo 373 do CPC, máxime porque não se verifica a incidência de 

hipossuficiência técnica e /ou probatória de nenhuma das partes 

envolvidas e ensejar e redistribuição dinâmica prevista no §1º do artigo 

373 do estatuto processual, nem a complexidade a ensejar aplicação do 

§3º do artigo 357 do mesmo diploma.

Assim, atribuído o ônus de provar à parte, a alegação levada a efeito, em 

caso de não produção de prova a fim de corroborá-la, acarreta como 

consequência a conclusão negativa no convencimento judicial acerca de 

sua ocorrência no mundo fático.

 4) As questões de direito relevantes para a decisão do mérito consistem 

em: A responsabilidade da Seguradora pelo pagamento a título de 

indenização por invalidez equivalente ao grau de incapacidade 

constatado, nos termos da Tabela anexa à Lei nº 11.945/2009, e 

incidência de correção monetária desde a edição da MP n. 340/2006. 

Súmula 474 - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez. (Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 

19/06/2012) Súmula 544 - É válida a utilização de tabela do Conselho 

Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da 

indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese 

de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida 

Provisória n. 451/2008. (Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

26/08/2015, DJe 31/08/2015).

5) Das provas: Diante da controvérsia existente no presente feito, a 

ensejar realização de prova pericial médica, o que fica determinado pelo 

Juízo com amparo no disposto no art. 357, III e 370 do CPC.

Dispõe o art. 95 do CPC, que compete às partes o RATEIO do pagamento 

das despesas decorrentes de perícia quando determinada de ofício pelo 

juízo, todavia, no caso em tela como a parte Autora é beneficiária da 

justiça gratuita, competirá o ônus da sua proporcionalidade ao Estado, nos 

termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos §§3º e 4º do artigo 

95 do CPC.

Sendo assim, NOMEIO como Perito Judicial o médico REINALDO PRESTES 

NETO, cadastrado junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, o qual, 

pode ser encontrado na Avenida Aclimação, nº 265, Predio Prevencor, 

Anexo ao Hospital São Mateus, bairro Bosque da Saúde, CEP. 78050-040, 

Cuiabá-MT, pelos Telefones nº (65) 3051-2376, (65) 3051-2250 

(consultório), ou pelo e-mail reiprestes@hotmail.com, para realizar perícia 

na parte Autora, observando o disposto no artigo 473 do CPC, para o qual 

fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para apresentação do laudo após o início 

dos trabalhos.

Seguindo o que dispõe a Resolução do CNJ 232/2016 e a Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, artigo 500 e seguintes, com base no valor econômico do serviço 

a ser prestado, arbitro os honorários periciais em R$ 1.100,00 (hum mil e 

cem reais).

Com a apresentação do laudo pericial, será expedida em favor do expert, 

CERTIDÃO com o percentual do valor dos honorários periciais que lhes 

são devidos pela parte Autora, para a cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso, nos termos dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC e do artigo 507 e 

seguintes da CNGC/TJMT/2016.

INTIME-SE o Perito para dizer se aceita o encargo no prazo de 05 (cinco) 

dias (art.465,§2º CPC), consignando, que em sendo a resposta positiva, 

deverá no mesmo prazo, agendar data indicando hora e o local para a 

realização da perícia, com antecedência mínima de 40 dias, a fim de 

possibilitar a intimação das partes.

 Sobrevindo manifestação do perito, INTIME-SE a parte Requerida para no 

prazo de 05(cinco) dias, efetuar o depósito nos autos do valor 

correspondente à sua cota parte dos honorários periciais.

 Com a data agendada aos autos, INTIMEM-SE todos, inclusive a parte 

Autora para comparecimento no local indicado pelo perito para ter início 

aos trabalhos (art. 474 do CPC).

6) Ficam as partes desde já INTIMADAS para no prazo comum de 15 

(quinze) dias, manifestarem nos termos do artigo 465 do CPC (arguirem 

impedimento, indicar assistente técnico e apresentar quesitos).

7) Apresentado o laudo, EXPEÇA-SE ALVARÁ dos honorários periciais em 

favor do r. perito e INTIMEM-SE as partes para que no prazo comum de 15 

(quinze) dias, manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em que 

deverão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos (art. 

477,§1º do CPC).

8) Dos eventuais esclarecimentos: As partes têm o direito de pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

findo o qual a decisão se torna estável, 357, §1º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de janeiro de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 21656 Nr: 6523-93.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO NACIONAL S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO ESTRELA D'ALVA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.627-A/SP, JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:126.504/SP, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 Intimação do exequente para, no prazo legal, manifestar-se acerca das 

informações juntadas no feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 112960 Nr: 12078-57.1999.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA ROGONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI MARQUEZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON ALVES DAMASCENO 

- OAB:3.620/MT

 Ante o exposto, reconheço a PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO veiculada na 

inicial, e consequentemente JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos 

do artigo 487, inciso II e art. 240, §§ 1º e 2º ambos do CPC, cumulados 

com art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil.CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais.Sem honorários, em face 

da ausência de angularização processual.Após o trânsito em julgado e 

procedidas as baixas necessárias, arquive-se o feito. P.I.C.Cuiabá (MT), 

09 de janeiro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 127928 Nr: 15416-97.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERICAN AIRLINES INC.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TWP VIAGENS E TURISMO LTDA, PAULO JOSÉ 

EBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM REGINA SILVÉRIO 

RAMOS - OAB:86591/SP, THEREZINHA DE JESUS DA C. WINKLER - 

OAB:25.730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, AYRTON ABREU E OLIVEIRA - OAB:25377/PR, MANOEL 

ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4482

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 269126 Nr: 1551-65.2007.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRES JACÓ TREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito, trazendo aos autos a localização do bem penhora 

para, que se proceda sua avaliação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 407260 Nr: 39399-03.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANCILA TILLMANN PAREJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIA RABELO SILVA - 

OAB:16784, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11785, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 430286 Nr: 11113-93.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FRANCISCO CAMACHO GARCIA, 

FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, SILVANA FERREIRA CAMACHO, 

ROSILENE MARIA FERREIRA CAMACHO DALLA DEA, ROSANGELA 

MARIA FERREIRA CAMACHO BUGELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

PAES - OAB:1887/MT, FERNANDO HENRIQUE FERREIRA NOGUEIRA - 

OAB:5.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA PAES - OAB:OAB/MT 1887

 Intimação do advogado PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA, para devolver 

os autos em 3 dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 445797 Nr: 20326-26.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TUCANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON NUNES DOS SANTOS, PRISCILA 

ARRUDA GUIMARAES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, Goddman 

Andrade Santos - OAB:13694

 Certifico o decurso de prazo do edital de fls. 156, bem como, o prazo para 

pagamento pela parte requerida PRISCILA DOS SANTOS. No ensejo, 

procedo a intimação da parte autora para promover o regular andamento 

ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 723377 Nr: 18965-37.2011.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NP LOPES SERVIÇOS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILTON SANTOS SILVA - 

OAB:11.794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA CAROLINA VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15433

 Código – 723377.

VISTOS,

A parte Executada à fl. 115 informou nos autos que houve o pagamento 

integral do acordo, propugnando pela extinção do feito.

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do Código de Processo Civil.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 22 de janeiro de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 751626 Nr: 3399-14.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHFDMA, FABIANO ALVES DE ALMEIDA, KEILA 

FERREIRA DE MATOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERNANDES SILVA COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OTONIEL DE MATOS - 

OAB:2825/MT, JOSE CARLOS PINTO - OAB:2286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA AMÉLIA L. DE 

CASTRO - OAB:9.223/MT, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA (UNIJURIS/UNIC) - 

OAB:3.574/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestar-se nos 

autos acerca do Laudo Pericial de fls. 300/318, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 765294 Nr: 17990-78.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANS GRANCAP LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER AZIZ SABER - 

OAB:9825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Exequente para, no prazo 

legal, manifestar-se acerca da petição juntada nos autos, às fls. 233/235.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 767799 Nr: 20641-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILA TEREZA COELHO 

LANNES PAULA SOUZA - OAB:4523, MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

566,61 (quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

189,76 (cento e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 
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www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 773284 Nr: 26426-26.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUAN PERNE TIBALDI E SILVA, LUANA PERNE TIBALDI 

E SILVA, LUCIANO PERNE TIBALDI E SILVA, MARIANNA PERNE TIBALDI E 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12.099-B

 Posto isto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Danos 

Morais proposta por LUAN PERNE TIBALDI E SILVA, LUANA PERNE 

TIBALDI E SILVA, LUCIANO PERNE TIBALDI E SILVA e MARIANNA PERNE 

TIBALDI E SILVA em face de CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA, para condenar a Requerida a:1) Pagar aos Requerentes o 

valor de R$ 67.772,63 (sessenta e sete mil, setecentos e setenta e dois 

reais e sessenta e três centavos) do contrato de Seguro nº.15002021822 

– Plano Idade Certa encartado às fls.50 e seguintes, o qual deverá ser 

corrigido pelos índices oficiais do INPC, consoante cláusula “6” da 

proposta de adesão, a contar da data do óbito do cidadão Lucio Antônio 

Frutoso da Silva, ocorrido em 12/07/2011(fls.46),consignando que 

referidos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de 

sentença.2)Pagar aos Requerentes a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), a título de danos morais, acrescidos de juros legais de 1% ao mês 

desde a citação (art. 240 CPC c/c 405 CC) e correção monetária (INPC) a 

partir da data deste decisum (Súmula 83 do STJ). CONDENO ainda a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) do montante da 

condenação, de acordo com a orientação contida no parágrafo 2º do art. 

85 do CPC.Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores deliberações, 

certifique-se, intimem-se as partes nos termos do artigo 523 do Novo 

Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

09 de janeiro de 2017.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 787708 Nr: 41630-13.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZIN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - OAB:, 

MARCELO BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO NOBUYUKI YOKOTA - 

OAB:33389/PR, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7.900/MT

 Código: 787708

Vistos, etc.

Às fls. 107/108, pretendem os exequentes (execução de honorários) a 

revogação da gratuidade de Justiça concedida ao executado, 

argumentando que inexiste situação de hipossuficiência a justificar a 

manutenção do referido benefício, baseando a assertiva no documento 

juntado as fls. 109.

 Instado a se manifestar, o executado pugnou pela manutenção do 

beneficio, anexando documentos (fls. 111/116).

DECIDO.

Não há nos autos alteração substancial capaz de autorizar a revogação 

do benefício de gratuidade de Justiça concedido ao executado, que à 

época do deferimento, ocupava o polo ativo da demanda.

Com efeito, à vista dos documentos juntados pelas partes, bem como em 

consulta ao site do Governo de MT (relação de servidores ativos), 

constata-se a veracidade das informações apresentadas pelo autor.

Frise-se que o documento apresentado pelo exequente não demonstra a 

mudança de situação econômico-financeira do autor.

 A fundamentação para a desconstituição do benefício antes concedido 

exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente. 

Sendo assim, inexistindo prova da mudança da capacidade 

econômico-financeira após o deferimento do benefício, não há que se 

cogitar em revogação da concessão.

 Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, a execução de título judicial 

concernente aos honorários de sucumbência, determinando seu 

sobrestamento, até que ocorra modificação na capacidade econômica do 

executado, durante o prazo de cinco anos, a contar da sentença final 

(artigo 98, §3º, do CPC).

Após as baixas necessárias, aguarde-se em arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 15 de janeiro de 2018.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 813179 Nr: 19660-20.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICK DALLA BERNARDINA, MICHELE ATILIO 

COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMF CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA COSTA MARQUES 

MUNHOZ - OAB:10485, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROGÉRIO DEL ARCO 

MACAGNAN - OAB:5933-B, ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4.784-B/MT

 Intimação da partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca do 

laudo complementar juntado aos autos,.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 818053 Nr: 24467-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IP INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA, ITAMAR JESUS PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimaçãoo da parte exequente para, no prazo legal, manifestar-se acerca 

das informações juntadas aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 825140 Nr: 31153-91.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA HELOIZA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO - 

OAB:16.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

GOMES - OAB:9.494/MT

 Certifico que faço a publicação da sentença de fls. 275/279, ante a não 

publicação da decisão. Dito Isto, segue a referida: (...) ANTE O EXPOSTO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e REVOGO A TUTELA ANTECIPADA 

DEFERIDA ÀS FLS. 64/64-v. Condeno a Requerente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, de acordo com a orientação contida no 

parágrafo 2º do art. 85 do CPC. Entretanto, por ser beneficiária da justiça 

gratuita, fica suspensa essa obrigação nos termos do artigo 98, §3º do 

CPC.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 825140 Nr: 31153-91.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA HELOIZA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO - 

OAB:16.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

GOMES - OAB:9.494/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e REVOGO A 

TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA ÀS FLS. 64/64-v.Condeno a Requerente 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, de acordo com a 

orientação contida no parágrafo 2º do art. 85 do CPC. Entretanto, por ser 

beneficiária da justiça gratuita, fica suspensa essa obrigação nos termos 

do artigo 98, §3º do CPC.Publique-se. Intimem-se. Cuiabá/MT, 01 de 

dezembro de 2017.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 830253 Nr: 35967-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA MACHADO ORLANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

554,47 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e 

seis reais e oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 177,62 (cento e setenta e sete reais e sessenta e dois 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 855277 Nr: 57745-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REUBEN RIBEIRO AZIZ YDY, TERESA RODRIGUES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Intimação da parte autora para, promover o andamento ao feito,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 871264 Nr: 10488-20.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON OLIVEIRA DA SILVA, ELIZANGES PEREIRA DE 

ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ ALVARENGA - 

OAB:9079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 874130 Nr: 12755-62.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

743,60 (setecentos e quarenta e tres reais e sessenta centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 366,75 

(trezentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 878782 Nr: 15986-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO MAURO EHRET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA, MOTO 

RAÇA LTDA, MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Código n°. 878782.

VISTOS,

A parte Exequente foi intimada para promover o andamento no feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo 

determinado.

No caso em comento, verifica-se que a inércia da parte exequente está a 

impedir a regular tramitação do processo, obstando, portanto, que se 

alcance o encerramento da prestação jurisdicional de modo regular, pois o 

normal prosseguimento do feito depende de ato a ser praticado por ela.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, IV do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Autorizo, desde logo, a parte exequente a desentranhar os documentos 

de que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Custas pela parte Exequente, ressalvando os casos de suspensão da 

exigibilidade se beneficiaria da justiça gratuita (art. 12 Lei 1060/50).

 Preclusa a via recursal e observada as formalidades legais, arquive-se 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2.018.

YALE SABO MENDES
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 911959 Nr: 38166-10.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENIL FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

543,46 (quinhentos e quarenta e tres reais e quarenta e seis centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

166,61 (cento e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1023561 Nr: 33683-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX JHONSON SILVA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

529,46 (quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

152,61 (cento e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1074160 Nr: 57185-65.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO BARBOSA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do pagamento voluntário da condenação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1076681 Nr: 58381-70.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MI PALETERIA PICOLE MEXICANO COMERCIO 

INDUSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Intimação do advogado Frederico Leoncio Gaiva Neto, para devolver os 

autos em 3 dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1083862 Nr: 3391-95.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA CRISTINA DA SILVA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARÇAL VIEIRA E 

SILVA - OAB:31.444/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14.169/MT, RAPHAEL NAVES DIAS - OAB:14.847/MT

 Código: 1083862

Vistos, etc.

Sobre o pedido de assistência aviado as fls. 330/341, manifestem-se as 

partes, no prazo de 10(dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 19 de janeiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1089257 Nr: 5830-79.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIANY EGRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

contestação ofertada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1106461 Nr: 13158-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

519,16 (quinhentos e dezenove reais e dezesseis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 142,31(cento e 

quarenta e dois reais e trinta e um centavos), para fins da guia de taxa. 
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Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1107287 Nr: 13492-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CM HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA 

SAUDE LTDA., LO RUAMA SOARES FEDERIZZI, VINICIUS SOARES 

FEDRIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E 

SILVA - OAB:161.995/SP, SAULO VINICIUS DE ALCÂNTARA - 

OAB:215.228 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da correspondência devolvida.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1170023 Nr: 40197-32.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HALIM RAMZI ATIEH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Intimação do advogado Augusto César Carvalho Frutuoso, para devolver 

os autos em 3 dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1224929 Nr: 13110-67.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO RAMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANNY DE ALMEIDA FARIA - 

OAB:9290-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código n. 1224929.

VISTOS,

 A parte Requerente apesar de intimada deixou transcorrer in albis o prazo 

para juntar aos autos documentos que essenciais para a propositura da 

ação.

 Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao 

caso concreto, na medida em que o processo não será extinto em razão 

do abandono de causa ou contumácia das partes, mas, sim, diante do não 

cumprimento a contento da determinação de emenda a exordial 

(preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015) circunstância que faz incidir o teor do parágrafo único do artigo 

321 do CPC

Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça:

"PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A 

determinação de intimar a parte pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, 

do CPC - para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas aplica-se 

apenas aos casos previstos nos incisos II e III do referido dispositivo, 

sendo desnecessária na hipótese de extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, inserta no inciso I do mesmo dispositivo. 2. Recurso 

especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 

247)

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, I, 321, paragrafo único, todos 

do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Por consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos 

pela secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição (item 

2.14.2.1 da CNGC alterado pelo Provimento n. 82/2014-CGJ).

Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

Cuiabá, 18 de dezembro de 2.017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 287743 Nr: 8861-25.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO ARAÚJO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROYAL FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14265B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 352371 Nr: 22622-89.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIANE PINTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARAZUL VEÍCULOS COMÉRCIO 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8.233/MT, IVANOWA RAPOSO 

QUINTELA - OAB:5.379/MT, JOÃO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - 

OAB:14.051/MT, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:4700, MARIA 

ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT, PAULO CESAR 

ZAMAR TAQUES - OAB:4659/MT

 Certifico que encaminho intimação da parte Executada para se manifestar 

quanto a impugnação apresentada às fls. 533/539.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 357812 Nr: 28228-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE DA COSTA GALINDO, GERALDO DOS 

SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, DEFIRO o pedido de fls. 96/100, autorizando a penhora de 

30% (trinta por cento) sobre o vencimento líquido mensal da executada, 

até o limite do crédito de R$ 26.965,32 (vinte e seis mil, novecentos e 

sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos). Oficie-se à Secretaria de 

Administração do Estado de Mato Grosso – SAD/MT, para que transfira o 

correspondente a 30% (trinta por cento) do salário líquido da executada 

para a Conta Única do TJ/MT, vinculada a este processo, comprovando-se 

mensalmente o depósito.Por fim, segue em separado, sentença de 

extinção em relação ao executado GERALDO DOS SANTOS 

FILHO.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 08 de janeiro de 2018.YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 361360 Nr: 31432-53.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DO CÂNCER DE MATO GROSSO, 

ÉRIKA MONICA LOPES BELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - 

OAB:6.801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT, THAIS DE OLIVEIRA 

SILVA CAMPOS - OAB:OABMT12585

 Código: 361360

 Vistos, etc.

Primeiramente oficie-se à Conta Única do TJ/MT com cópia do depósito de 

fls. 384 para vinculação daquele valor a estes autos, devidamente 

corrigidos.

Após, ao Contador Judicial para cálculo do quantum debeatur, sobre o 

qual as partes deverão ser intimadas para manifestação em 15(quinze) 

dias, cabendo ao devedor o depósito do valor remanescente nesse 

mesmo prazo, sob pena de incidência da multa de 10%(dez por cento), 

nos termos do artigo 523, §1º do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 18 de janeiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 367661 Nr: 5747-10.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

E. P. P.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GILBERTO ZULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, GISELE RAQUEL ZULLI - OAB:10397/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 378072 Nr: 14413-97.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANUSIA LIMA CANGUSSU, ADIR DIAS CANGUSSU, 

JAILTON DIAS CANGUSSU, ADIS DORIS DIAS CANGUSSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA 

S.A., COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE GALVÃO F. DO VALE 

- OAB:10.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738 OAB/SP, DANILO MASTRANGELO TOMAZETI - 

OAB:204263/SP, FABRÍCIO DE OLIVEIRA KLÉBIS - OAB:183854, PEDRO 

ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP, VALMIR DA SILVA PINTO - 

OAB:92650/SP

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

435/440.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 418147 Nr: 5072-13.2010.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FRANCISCO CAMACHO GARCIA, 

FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, SILVANA FERREIRA CAMACHO, 

ROSILENE MARIA FERREIRA CAMACHO DALLA DEA, ROSANGELA 

MARIA FERREIRA CAMACHO BUGELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

PAES - OAB:OAB/MT -1887, FERNANDO HENRIQUE FERREIRA 

NOGUEIRA - OAB:5.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA PAES - OAB:OAB/MT 1887

 Intimação do advogado PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA, para devolver 

os autos em 3 dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 444220 Nr: 19411-74.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA ALVES SILVA, DIVINO EURÍPEDES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, 

BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:16449/O, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ARY FRANCO 

CESAR - OAB:123514, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 Código: 444220

Vistos, etc.

Em face dos documentos juntados as fls. 415/420, manifeste-se a 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentando o demonstrativo 

atualizado do débito.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 16 de janeiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 455985 Nr: 26955-16.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA CRISTINA DA SILVA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ENGENHARIA LTDA, SÃO FRANCISCO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14.169/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER RIBEIRO - 

OAB:18222/GO, EDUARDO URANY DE CASTRO - OAB:16539/GO

 Código: 1083862

Vistos, etc.

Sobre o pedido de assistência aviado as fls. 330/341, manifestem-se as 

partes, no prazo de 10(dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 19 de janeiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 458459 Nr: 28377-26.2010.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULETE MARIA DOSSENA GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

SORAYA CRISTIANE BEHLING - OAB:7936/MT

 ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes 

autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a 

via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 
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1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO de fls.734/737. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 23 de 

janeiro de 2018YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 578500 Nr: 9902-28.1987.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO DE INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES RIO NEGRO, 

ADULCIO CARLOS DE AGUIAR, WALFRIDO BATISTA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:6.106/MT, THIAGO COELHO DA CUNHA - OAB:16317-MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 924, V e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTA esta EXECUÇÃO.Custas finais, se existentes, pelos 

executados.Por corolário, desconstituo eventual penhora efetivada nestes 

autos. Oficie-se à Serventia Registral competente para providenciar a 

baixa da anotação.Transitada em julgado e inexistindo ulteriores 

deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá (MT), 08 de janeiro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 745565 Nr: 42717-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ TERCIO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FALCÃO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE 

SERVIÇOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MONTEIRO DA SILVA 

MOREIRA - OAB:6740, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE GOGOLEVSKY FILHO - 

OAB:12.031/MT

 (...)DECIDO.É cediço que a imposição legal contida no art. 833, X, do CPC, 

busca garantir o mínimo existencial ao devedor, como ilação do princípio 

da dignidade da pessoa humana, enaltecido a fundamento da República 

Federativa do Brasil, em seu art. 1º, inciso III, de forma a garantir um 

numerário mínimo que permita a subsistência digna.Entretanto, observa-se 

que essa constrição de numerário em agência bancária não é absoluta, 

podendo ser afastada quando comprovado que a conta poupança não se 

presta ao objetivo de acumulação de reservas financeiras.Não diverge 

desse entendimento a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, conforme arestos abaixo transcritos:(...)Com efeito, do exame do 

extrato apresentado às fls. 268, constata-se que o executado se utiliza da 

referida conta como se conta-corrente fosse, fazendo débitos via cartão, 

pagamentos de contas, transferências, ou seja, movimentações diárias, 

desnaturando, em princípio, a finalidade de poupança que o legislador 

pretendeu preservar, e, via de consequência, desconfigurando a 

impenhorabilidade da constrição efetivada nos autos. Assim, nestas 

condições, resta afastada a incidência do art. 833, X, do CPC para se 

permitir a penhora dos ativos financeiros em questão, até porque “A 

intenção do legislador foi a de proteger o pequeno investidor detentor de 

poupança modesta, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou 

de previdência pessoal e familiar.” (REsp 1191195/RS).Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de fls. 262/266.Expeça-se Alvará do valor penhorado, 

em favor do exequente. Após, intime-se o exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05(cinco) dias. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá (MT), 18 de janeiro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 758954 Nr: 11225-91.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS FERNANDES NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORTICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS 

CIRURGICOS LTDA, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CESAR JOSETTI 

FLORES - OAB:8.933, RENATA CRISTALDO DA SILVA - OAB:13.926

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TAVARES - 

OAB:109367/RJ, JÚLIO CHRISTIAN LAURE - OAB:155277/SP

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

 Processo Código nº758954

VISTOS.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO manejado pela Requerida HDI 

SEGUROS S/A às fls.251/254, alegando a existência de omissão e 

contradição na sentença proferida às fls.242/250, que teria sido omissa 

no tocante a condenação da parte Requerida ao pagamento de danos 

morais e estéticos, frente a ausência de cobertura na apólice contratada.

Certificada a tempestividade dos embargos às fls.255.

Instado a se manifestar, o Embargado/Autor apresentou contrarrazões às 

fls.256/259 pugnando pela rejeição dos embargos vindicados.

É O NECESSÁRIO.

DECIDO

Em que pese à insurgência da parte Embargante declinada as fls.251/254, 

entendo que não merecer guarida, porquanto à simples leitura das 

questões ventiladas, dizem respeito à reapreciação da decisão, para o 

qual não se prestam os embargos de declaração.

 Ademais, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a 

pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu 

livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 

razões de decidir, como ocorreu no caso em tela.

 Desta feita, não há que se falar em omissão ou contradição quando 

suscitados os elementos de convicção para julgamento da causa, em 

perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 371 do Código de 

Processo Civil, estando os pontos reclamados suficientemente abordados 

e esclarecidos na sentença de fls.242/250.

Assim, as alegações do Embargante não se enquadram em nenhum dos 

permissivos do artigo 1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que 

sejam revistas as razões do julgamento através de via transversa.

 ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes 

autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a 

via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 

1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2018

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 762361 Nr: 14882-41.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULISSES RUFINO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DREYER - OAB:8413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 770346 Nr: 23356-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANDACARU COMERCIO DE CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - 

OAB:11.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: mario eduardo goncalves 

leao - OAB:63151

 Certifico o decurso de prazo para manifestações referentes ao 

despacho/intimação de fls. 109. no ensejo, procedo a intimação da parte 

autora promover o regular andamento ao feito.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 796291 Nr: 2633-24.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA FATIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

- OAB:15415, OLAVIO JOSE DA SILVA - OAB:13.991 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632/MT

 PELO EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pela Autora 

MARINA FATIMA DA SILVA tão somente para DECLARAR rescindido o 

Compromisso Particular de Venda e Compra de fls.25/27 entabulado com o 

Réu VALDOMIRO OLIVEIRA DA SILVA a partir de 28/09/2002, e por 

consequência DEFIRO a TUTELA ANTECIPADA vindicada pela Autora e 

DETERMINO a REINTEGRAÇÃO NA POSSE do imóvel localizado no Lote 

nº02 da Quadra nº52, do Núcleo Habitacional “Morada do Ouro II Parte”, 

nesta Cidade de Cuiabá/MT, objeto da matrícula nº50.045 registrada no 6º 

Ofício da Comarca de Cuiabá-MT, com a reparação civil das perdas e 

danos a serem apurados em sede de liquidação de sentença nos termos 

do artigo 509, inciso II do CPC.CONDENO o Requerido ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor atualizado da 

causa (artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil).Preclusa a via 

recursal, inexistindo ulteriores deliberações, certifique-se, intimem-se as 

partes nos termos do artigo 523 do Novo Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 09 de janeiro de 

2018YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 853279 Nr: 55991-98.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIELSA MARIA MARIOT DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

DISTRICAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BANDEIRANTE F. 

BORGES DE BRITO - OAB:270877, MÁRCIO AMÉRICO MARTINS DA 

SILVA - OAB:7934

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

RESCINDIR O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO OBJETO 

DESTA AÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES E CONDENAR as Requeridas 

Naju Distribuidora de Veículos Ltda. e Districar Importadora e Distribuidora 

de Veículos Ltda.:1) a restituir à Autora Dielsa Maria Mariot de Macedo o 

valor correspondente à Mini Van, adquirida em março/2013, modelo 

Chagan Chana, ano 2011/2012, observando-se o preço na Tabela FIPE na 

data do pagamento da condenação, e mediante a devolução do automóvel 

à concessionária. 2)R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, 

acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde a citação (art. 240 CPC 

c/c 405 CC) e correção monetária (INPC) a partir da data deste decisum 

(Súmula 83 do STJ). Condeno ainda as Requeridas ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% 

(vinte por cento) do montante da condenação, de acordo com a orientação 

contida no parágrafo 2º do art. 85 do CPC.Preclusa a via recursal, 

inexistindo ulteriores deliberações, certifique-se.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 08 de janeiro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 912155 Nr: 38279-61.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA SAULINA JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI 

GARCIA. - OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627A

 ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes 

autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a 

via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 

1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO de fls.287/292. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 23 de 

janeiro de 2018YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 917122 Nr: 41514-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA VIEIRA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDIDO CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RODRIGUES - 

OAB:16680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado ROBERTO WAGNER BARRETO BARRIOS, para 

devolver os autos em 3 dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 926894 Nr: 47584-69.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATARINA CELINA DE BARROS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17995/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494

 Código: 926894

 Vistos, etc.

Compulsando detidamente estes autos, observo que a contestação de fls. 

38/92 trata-se de cópia de peça defensiva protocolada em ação que 

tramitou perante o Juizado Especial, ou seja, não se refere a estes autos, 

sendo que foi juntada pela própria Autora, conforme narrado na petição de 

fls. 37.

Outrossim, relevante ressaltar que a requerida ainda não foi validamente 

citada dos termos desta ação, eis que as duas tentativas de localização 

da concessionária ré restaram infrutíferas, conforme se vê nas 

correspondências devolvidas as fls. 106 e fls. 113.

Deste modo, a fim de evitar futura alegação de nulidade CHAMO O FEITO 

A ORDEM e determino a citação da requerida, na forma lei.

Em consequência, REVOGO as decisões de fls. 111,112 e 114.

Cite-se para responder aos termos da peça de ingresso, com as 

advertências dos artigos 335, inciso III; 231, inciso II; 336 a 343, todos do 

CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 18 de janeiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 930571 Nr: 49606-03.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOENILDO DA SILVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 
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prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1038036 Nr: 40594-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA- ME, MOACIR 

FISCHER JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIANE ROSSETO STEFFEN - 

OAB:13.371

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1070108 Nr: 55427-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVA LOCAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO MARECHAL RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA - 

OAB:101346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso de prazo para manifestações referentes ao 

despacho/intimação de fls.55. no ensejo, procedo a intimação da parte 

autora para, no prazo legal, manifestar interesse no prosseguimento do 

feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1127630 Nr: 22014-13.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE HEFFEL SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13431-A

 (...)DEFIRO a produção da prova pericial, pleiteada pela requerida, 

devendo o Sr. Perito, além de verificar a regularidade ou não do 

equipamento a ser periciado, indicar pormenorizadamente em seu laudo os 

equipamentos elétricos existentes na residência da requerente e seu 

correspondente consumo energético em cotejo com a quantidade de 

energia faturada no período em que, em tese, o sistema de medição 

apresentava irregularidade.Nomeio como perito do Juízo, um dos 

profissionais pertencentes à empresa Real Brasil Consultoria, especialista 

em perícias técnicas judiciais, que pode ser localizada à Av. Historiador 

Rubens de Mendonça, nº 1856, sala 408, Bosque da Saúde, nesta Capital. 

Telefone: (65) 3052-7636, Email: contato@realbrasilconsultoria.com.br, 

para realizar a perícia técnica na forma supra descrita, independente de 

compromisso, devendo apresentar o laudo pericial no prazo de 30(trinta) 

dias após o início dos trabalhos.Intimem-se as partes para no prazo de 15 

(quinze) dias, querendo, arguirem impedimento ou suspeição do 

profissional nomeado (artigo 465, § 1º do CPC), sob pena de preclusão, 

bem como para, no mesmo prazo, apresentarem quesitos e assistente 

técnico.Intime-se a empresa acima nomeada para no prazo de 05 (cinco) 

dias, dizer se aceita o encargo, bem como, para apresentar proposta de 

honorários, nos termos do art. 465, § 2º, I, do CPC.Após, em igual prazo, 

digam as partes sobre a proposta honorária e, havendo concordância, 

deposite a Requerida integralmente o valor dos honorários, ficando desde 

já, autorizado o expert a levantar 50% (cinquenta por cento) do depósito, 

no início dos trabalhos.Apresentado o Laudo Pericial nos autos, sobre ele 

digam as partes, no prazo de 10(dez) dias.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá 

(MT), 17 de janeiro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000610-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENALDO DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT0015967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JENIFER RAMOS PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1000610-15.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, A presente demanda 

relaciona-se a direito de família (dissolução de união estável com 

existência de filho menor), cuja natureza especializada, conforme dispõe a 

Resolução nº004/2014 - CGJ nos seguintes termos: “Processar e julgar os 

feitos referentes à família e sucessões e conhecer das causas relativas a 

menores nos casos previstos no Parágrafo único do art.148 da Lei 

nº8.069, de 13/07/90, em se tratando de criança e adolescente que não se 

enquadrem nas hipóteses do art.98 do mesmo diploma legal, mediante 

distribuição alternada e igualitária com as 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Varas Esp. De 

Família e Sucessões”. Assim, considerando que a lide posta em Juízo 

versa sobre suposto esbulho oriundo de relação familiar consistente na 

dissolução de união estável restabelecida, impõe-se a declaração de 

incompetência deste Juízo e consequente redistribuição desta ação. 

Redistribua-se o feito ao juízo cível competente. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021675-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1021675-37.2016.8.11.0041 VISTOS, JOÃO PEREIRA DA SILVA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

19/10/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 

6.194/74. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 4285715. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 9448468 arguindo em preliminar a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo 

da demanda, propugnou pela inépcia da inicial por falta de interesse de 

agir, por entender necessária a realização de pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação, ausência de documento 

imprescindível para a demanda, e a ausência de comprovante de 

residência alegando ser requisito para fixação do foro. No mérito, arguiu 

sobre a impugnação dos documentos juntados pela parte Autora defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim de 

ocorrência lavrado na data do fato, falta de nexo causal e a inexistência 

de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de 

prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. 

Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não 

vinculação ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização 

da tabela da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de 

invalidez permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial 

corroborado à no ID: 9594811. Impugnação a contestação corroborado no 

ID: 10415709. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida 

pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação 
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do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a 

solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em 

ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA No que tange a exigência de comprovante residencial como 

documento obrigatório a ser apresentado pela parte autora entende-se 

que, este não se faz indispensável para propositura da ação. Vejamos: 

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA 

DO FEITO. 1. A lei processual exige que a peça de ingresso seja instruída 

com documentos indispensáveis à propositura da demanda, devendo a 

parte comprovar a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes 

(art. 282 e 283 do CPC). 2. O comprovante de residência não constitui 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de 

complementação de seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de 

comprovantes de residência não autoriza, por si só, o indeferimento da 

petição inicial, tendo em vista que se trata de exigência rigorosa, que não 

encontra respaldo na legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, 

Relator: Luiz Artur Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis 

/ 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não 

acolho a preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, 

passo a análise do mérito. De proêmio consigno que a alegação, da parte 

Requerida, quanto à autenticidade da documentação, considera-se 

prescindível, uma vez que a procuração juntada no processo é suficiente 

para a adequação do pressuposto processual relativo à capacidade 

postulatória da parte, além disso, se presumem verdadeiros os 

documentos juntados nos autos. Pois bem, o Seguro Obrigatório de 

Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado 

na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a 

parte comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano 

dele decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No caso, o fato do 

Boletim de Ocorrência (ID: 4285715) não ter sido elaborado na data do 

acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito Autoral, uma 

vez que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de causalidade e a 

debilidade permanente, conforme se infere da conclusão delineada no 

laudo pericial judicial de ID: 9594811. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 

violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos pés, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

50% (cinquenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 9594811 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão intensa, perda de 75% (setenta e cinco por cento) da 

capacidade laborativa do pé esquerdo, a indenização deve corresponder, 

portanto a R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à 

correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de controvérsia 

REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a correção monetária 

nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, JOÃO PEREIRA DA SILVA, a 

quantia de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária a 

partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 19/10/2016 (Súmula 580 

STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, §2º, do NCPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021060-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1021060-47.2016.8.11.0041 VISTOS, JESSICA DA SILVA, devidamente 

qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do 

seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 
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SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

25/09/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

coma lei 6.194/74. Relatório de Ocorrência juntado no ID: 4166803. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 9364970, arguindo em preliminar 

a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a falta de boletim de ocorrência confeccionado por autoridade 

policial, ausência nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. 

discorreu pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique 

a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado no ID: 9616598. 

Impugnação a contestação corroborado no ID: 10416474. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. A 

ausência do boletim de ocorrência policial, por si só, não é argumento 

capaz de desconstituir o direito Autoral. No caso não há falar em 

inexistência de boletim de ocorrência, porquanto houve juntada da certidão 

confeccionada pelo corpo de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - 

SAMU, no ID: 4166803, que, a rigor, também é um boletim de ocorrência, 

demonstrando de maneira inequívoca, o nexo de causalidade entre este e 

a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão delineada no 

laudo pericial judicial de ID: 9616598. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 

violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos membros superiores, o valor da indenização deve corresponder 

ao percentual de 70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o 

laudo pericial acostado aos autos no ID: 9616598 dá conta de que a parte 

Autora apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade laborativa do membro superior direito, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à 

correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de controvérsia 

REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a correção monetária 

nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, JESSICA DA SILVA, a quantia 

de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 25/09/2016 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006563-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME SOUZA BUENO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA MARIA BUENO DE SOUZA NEVES OAB - MT0012252A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1006563-91.2017.8.11.0041 VISTOS, GUILHERME SOUZA BUENO DA 

SILVA, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 29/05/2015 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

com a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 5044928. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 9371267 arguindo em preliminar a inclusão 

da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, e impugnou os documentos juntados pela parte 

Autora. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a 

ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, falta de nexo 
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causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à aplicação da 

Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo para 

pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo 

proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo 

pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 10061861. 

Impugnação a contestação juntada no ID. 10498651. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. De proêmio 

consigno que a alegação, da parte Requerida, quanto à autenticidade da 

documentação, considera-se prescindível, uma vez que a procuração 

juntada no processo é suficiente para a adequação do pressuposto 

processual relativo à capacidade postulatória da parte, além disso, se 

presumem verdadeiros os documentos juntados nos autos. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No 

caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 5044928) não ter sido elaborado 

na data do acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito 

Autoral, uma vez que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de 

causalidade e a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão 

delineada no laudo pericial judicial de ID: 10061861. Nesse quadro, 

comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus 

a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até 

mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

completa da mobilidade de um tornozelo, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 10061861 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

com repercussão intensa, perda de 75% (setenta e cinco por cento) da 

capacidade laborativa do tornozelo esquerdo, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual 

estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, GUILHERME SOUZA BUENO DA 

SILVA, a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 29/05/2015 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005639-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE STEFFANY DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1005639-80.2017.8.11.0041 VISTOS, ALINE STEFFANY DOS SANTOS, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

13/11/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 4954225. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 9859202 arguindo em preliminar a inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, 

falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, 

ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a 

lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 10054683. 

Impugnação a contestação juntada no ID. 10527899. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 
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INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No 

caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 4954225) não ter sido elaborado 

na data do acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito 

Autoral, uma vez que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de 

causalidade e a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão 

delineada no laudo pericial judicial de ID: 10054683. Nesse quadro, 

comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus 

a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até 

mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos pés, o valor da indenização 

deve corresponder ao percentual de 50% (cinquenta por cento), do teto 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 10054683 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

com repercussão leve, perda de 25% (vinte e cinco por cento) da 

capacidade laborativa do pé direito, a indenização deve corresponder, 

portanto a R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à 

correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, 

“a correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação 

dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, ALINE STEFFANY DOS SANTOS, a quantia de R$ 1.687,50 

(mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 13/11/2016 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001993-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO EIGINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1001993-62.2017.8.11.0041 VISTOS, MARCELO EIGINO DA SILVA, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

21/11/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 4685843. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 10411601, arguindo em preliminar a inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, 

falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, 

ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a 

lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 10440714. 

Impugnação a contestação juntada no ID. 10662568. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 
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interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No 

caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 4685843) não ter sido elaborado 

na data do acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito 

Autoral, uma vez que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de 

causalidade e a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão 

delineada no laudo pericial judicial de ID: 10440714. Nesse quadro, 

comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus 

a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até 

mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos pés, o valor da indenização 

deve corresponder ao percentual de 50% (cinquenta por cento), do teto 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 10440714 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

com repercussão moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade laborativa do pé esquerdo, a indenização deve corresponder, 

portanto a R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de 

acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, 

MARCELO EIGINO DA SILVA, a quantia de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos 

e setenta e cinco reais) referentes à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 21/11/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009217-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABNER SAMUEL DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1009217-51.2017.8.11.0041 VISTOS, ABNER SAMUEL DE SOUZA, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

22/12/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 5766896. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 10749509, arguindo em preliminar, a inépcia da inicial 

por falta de interesse de agir, por entender necessária a realização de 

pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a inexistência de 

prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de 

prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. 

Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não 

vinculação ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização 

da tabela da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de 

invalidez permanente. Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado 

no ID: 10437092. Impugnação a contestação juntada no ID. 10911153. Os 

autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No caso, o fato do 

Boletim de Ocorrência (ID: 5766896) não ter sido elaborado na data do 

acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito Autoral, uma 

vez que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de causalidade e a 

debilidade permanente, conforme se infere da conclusão delineada no 

laudo pericial judicial de ID: 10437092. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 
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violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos membros inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao 

percentual de 70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo 

pericial acostado aos autos no ID: 10437092 dá conta de que a parte 

Autora apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão 

moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa 

do membro inferior esquerdo, a indenização deve corresponder, portanto 

a R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, 

ABNER SAMUEL DE SOUZA, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais) referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 22/12/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011635-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1011635-59.2017.8.11.0041 VISTOS, WESLEY DE PAULA, devidamente 

qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do 

seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

24/02/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 6087530. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 10079849, arguindo em preliminar, a inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação e a ausência de comprovante de residência alegando 

ser requisito para fixação do foro. No mérito, impugnou os documentos 

juntados pela parte Autora, defendeu pela improcedência do pedido inicial, 

ante a ausência de boletim na data do fato, falta de nexo causal e 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial elaborado 

por perito judicial acostado no ID: 10438905. Impugnação a contestação 

juntada no ID. 10610733. Os autos vieram conclusos para prolação da 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da 

parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a 

dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a 

sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por 

falta de interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. 

STF, no Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no 

qual o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento 

majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a 

instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é 

compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que 

para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a 

comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à 

hipótese vertente aplica-se a regra de transição estabelecida no referido 

acórdão e como a parte Requerida apresentou defesa, impugnando os 

documentos imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo 

causal entre o acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, 

que administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR – AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte autora entende-se que, este não se faz indispensável para 

propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO. 1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC). 2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não acolho a 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. De proêmio consigno que a alegação, da parte 

Requerida, quanto à autenticidade da documentação, considera-se 

prescindível, uma vez que a procuração juntada no processo é suficiente 

para a adequação do pressuposto processual relativo à capacidade 

postulatória da parte, além disso, se presumem verdadeiros os 

documentos juntados nos autos. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 
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mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No caso, o fato do 

Boletim de Ocorrência (ID: 6087530) não ter sido elaborado na data do 

acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito Autoral, uma 

vez que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de causalidade e a 

debilidade permanente, conforme se infere da conclusão delineada no 

laudo pericial judicial de ID: 10438905. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 

violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda completa da mobilidade de um dos 

ombros, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 25% 

(vinte e cinco por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 10438905 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão moderada, 

perda de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa do ombro 

esquerdo a indenização deve corresponder, portanto a R$ 1.687,50 (mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, 

WESLEY DE PAULA, a quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 24/02/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1028803-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS ANTUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI GUIMARAES DE JESUS OAB - MT0006595A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA MARTINEZ LACO (RÉU)

DEOMARCOS ANTUNES DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVI MARQUES OAB - MT0014678A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028803-74.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIA DOS 

SANTOS ANTUNES RÉU: DEOMARCOS ANTUNES DOS SANTOS, 

ROSANGELA MARTINEZ LACO W Vistos. Nos termos do artigos 10 e 64, § 

2º, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte autora a fim de 

que, em 05 (cinco) dias, se manifeste sobre a preliminar de incompetência 

alegada em contestação (Id. nº 11092444). Cumpra-se. Cuiabá, 22 de 

Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000714-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA APARECIDA MARTINS PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIMARA DA SILVA GOULART OAB - MT22536/O (ADVOGADO)

INACIO DO NASCIMENTO DIAS OAB - MT22533/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000714-07.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LARYSSA 

APARECIDA MARTINS PIMENTA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. V Vistos em Correição. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não instruiu a inicial 

com documento hábil a comprovar o prévio requerimento administrativo da 

indenização pleiteada. Ocorre que, no julgamento do RE 631.240/RG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante a seguradora demandada. Assim, INTIME-SE a parte 

autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de 

acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação (art. 

320, CPC), qual seja, o prévio requerimento administrativo da indenização 

do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de extinção da ação sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1025247-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA DOMINGAS DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB - MT22378/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Vistos em Correição. Trata-se de Liquidação de Sentença, em 

decorrência da sentença coletiva proferida nos autos do processo da 

Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que condenou a 

requerida, além de outras medidas, à restituição das cotas adquiridas 

pelos investidores. Acerca da liquidação de sentença coletiva, o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1247150/PR, 

sedimentou o entendimento de que a sentença prolatada em ações 

coletivas vocacionadas a tutelar direitos individuais homogêneos, possui, 

a rigor, caráter genérico, sem a individualização dos beneficiários, 

havendo necessidade de prévia liquidação de sentença proferida na ação 

coletiva para apuração do an debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a 

liquidação de sentença em ação coletiva depende de prova de fato novo 

em relação à demanda originária, porquanto, além da apuração da 

quantidade a ser paga pelo réu a cada autor, deve haver a demonstração 

do nexo causal entre os danos individual e a responsabilização imposta na 

sentença, que caracteriza apenas o dano geral. Exatamente esse o caso 

dos autos, haja vista que resta caracterizada a necessidade de alegar e 

provar fato novo, consistente não só na aquisição de conta junto à 

empresa requerida, ou seja, a sua condição de “Partner” ou de uma das 

modalidades de “divulgadores” mencionadas no subitem “B1” e seguintes 

da parte dispositiva da sentença coletiva, mas também na existência de 

saldo, de acordo com as circunstâncias dos fatos considerados na 

demanda originária. Assim sendo, o procedimento de liquidação adequado 

na espécie está disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo 
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Civil, através de procedimento comum, tendo em vista que as partes não 

integraram diretamente a lide originária. Ante o exposto, RECEBO a 

liquidação de sentença pretendida, nos moldes do artigo 509, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Diante das especificidades da causa e visando 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, DEIXO de designar 

audiência de conciliação neste momento, o que faço com fulcro no art. 

139, inciso VI, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. Portanto, no prazo para contestação, deverá a parte 

demandada acostar aos autos toda a documentação relacionada com a 

pretensão do processo, assim como comprovar os valores eventualmente 

pagos à parte autora a título de bonificações, para o fim de abatê-las, se 

existentes, no saldo devedor, tudo sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial. Na hipótese da parte 

requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo 

do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Janeiro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1027915-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO KOBAYASHI AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CALISTRO FERNANDES OAB - MT0014880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Vistos em Correição. Trata-se de Liquidação de Sentença, em 

decorrência da sentença coletiva proferida nos autos do processo da 

Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que condenou a 

requerida, além de outras medidas, à restituição das cotas adquiridas 

pelos investidores. Acerca da liquidação de sentença coletiva, o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1247150/PR, 

sedimentou o entendimento de que a sentença prolatada em ações 

coletivas vocacionadas a tutelar direitos individuais homogêneos, possui, 

a rigor, caráter genérico, sem a individualização dos beneficiários, 

havendo necessidade de prévia liquidação de sentença proferida na ação 

coletiva para apuração do an debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a 

liquidação de sentença em ação coletiva depende de prova de fato novo 

em relação à demanda originária, porquanto, além da apuração da 

quantidade a ser paga pelo réu a cada autor, deve haver a demonstração 

do nexo causal entre os danos individual e a responsabilização imposta na 

sentença, que caracteriza apenas o dano geral. Exatamente esse o caso 

dos autos, haja vista que resta caracterizada a necessidade de alegar e 

provar fato novo, consistente não só na aquisição de conta junto à 

empresa requerida, ou seja, a sua condição de “Partner” ou de uma das 

modalidades de “divulgadores” mencionadas no subitem “B1” e seguintes 

da parte dispositiva da sentença coletiva, mas também na existência de 

saldo, de acordo com as circunstâncias dos fatos considerados na 

demanda originária. Assim sendo, o procedimento de liquidação adequado 

na espécie está disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo 

Civil, através de procedimento comum, tendo em vista que as partes não 

integraram diretamente a lide originária. Ante o exposto, RECEBO a 

liquidação de sentença pretendida, nos moldes do artigo 509, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Diante das especificidades da causa e visando 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, DEIXO de designar 

audiência de conciliação neste momento, o que faço com fulcro no art. 

139, inciso VI, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. Portanto, no prazo para contestação, deverá a parte 

demandada acostar aos autos toda a documentação relacionada com a 

pretensão do processo, assim como comprovar os valores eventualmente 

pagos à parte autora a título de bonificações, para o fim de abatê-las, se 

existentes, no saldo devedor, tudo sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial. Na hipótese da parte 

requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo 

do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Janeiro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1028548-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON PIRAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo de Siqueira Luz OAB - MT0018898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Vistos em Correição. Trata-se de Liquidação de Sentença, em 

decorrência da sentença coletiva proferida nos autos do processo da 

Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que condenou a 

requerida, além de outras medidas, à restituição das cotas adquiridas 

pelos investidores. Acerca da liquidação de sentença coletiva, o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1247150/PR, 

sedimentou o entendimento de que a sentença prolatada em ações 

coletivas vocacionadas a tutelar direitos individuais homogêneos, possui, 

a rigor, caráter genérico, sem a individualização dos beneficiários, 

havendo necessidade de prévia liquidação de sentença proferida na ação 

coletiva para apuração do an debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a 

liquidação de sentença em ação coletiva depende de prova de fato novo 

em relação à demanda originária, porquanto, além da apuração da 

quantidade a ser paga pelo réu a cada autor, deve haver a demonstração 

do nexo causal entre os danos individual e a responsabilização imposta na 

sentença, que caracteriza apenas o dano geral. Exatamente esse o caso 

dos autos, haja vista que resta caracterizada a necessidade de alegar e 

provar fato novo, consistente não só na aquisição de conta junto à 

empresa requerida, ou seja, a sua condição de “Partner” ou de uma das 

modalidades de “divulgadores” mencionadas no subitem “B1” e seguintes 

da parte dispositiva da sentença coletiva, mas também na existência de 

saldo, de acordo com as circunstâncias dos fatos considerados na 

demanda originária. Assim sendo, o procedimento de liquidação adequado 

na espécie está disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo 

Civil, através de procedimento comum, tendo em vista que as partes não 

integraram diretamente a lide originária. Ante o exposto, RECEBO a 

liquidação de sentença pretendida, nos moldes do artigo 509, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Diante das especificidades da causa e visando 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, DEIXO de designar 

audiência de conciliação neste momento, o que faço com fulcro no art. 

139, inciso VI, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. Portanto, no prazo para contestação, deverá a parte 

demandada acostar aos autos toda a documentação relacionada com a 

pretensão do processo, assim como comprovar os valores eventualmente 

pagos à parte autora a título de bonificações, para o fim de abatê-las, se 

existentes, no saldo devedor, tudo sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial. Na hipótese da parte 

requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo 

do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 
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Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Janeiro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031263-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRO AGOSTINHO DAS NEVES OAB - MT12818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Vistos em Correição. Trata-se de Liquidação de Sentença, em 

decorrência da sentença coletiva proferida nos autos do processo da 

Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que condenou a 

requerida, além de outras medidas, à restituição das cotas adquiridas 

pelos investidores. Acerca da liquidação de sentença coletiva, o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1247150/PR, 

sedimentou o entendimento de que a sentença prolatada em ações 

coletivas vocacionadas a tutelar direitos individuais homogêneos, possui, 

a rigor, caráter genérico, sem a individualização dos beneficiários, 

havendo necessidade de prévia liquidação de sentença proferida na ação 

coletiva para apuração do an debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a 

liquidação de sentença em ação coletiva depende de prova de fato novo 

em relação à demanda originária, porquanto, além da apuração da 

quantidade a ser paga pelo réu a cada autor, deve haver a demonstração 

do nexo causal entre os danos individual e a responsabilização imposta na 

sentença, que caracteriza apenas o dano geral. Exatamente esse o caso 

dos autos, haja vista que resta caracterizada a necessidade de alegar e 

provar fato novo, consistente não só na aquisição de conta junto à 

empresa requerida, ou seja, a sua condição de “Partner” ou de uma das 

modalidades de “divulgadores” mencionadas no subitem “B1” e seguintes 

da parte dispositiva da sentença coletiva, mas também na existência de 

saldo, de acordo com as circunstâncias dos fatos considerados na 

demanda originária. Assim sendo, o procedimento de liquidação adequado 

na espécie está disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo 

Civil, através de procedimento comum, tendo em vista que as partes não 

integraram diretamente a lide originária. Ante o exposto, RECEBO a 

liquidação de sentença pretendida, nos moldes do artigo 509, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Diante das especificidades da causa e visando 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, DEIXO de designar 

audiência de conciliação neste momento, o que faço com fulcro no art. 

139, inciso VI, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. Portanto, no prazo para contestação, deverá a parte 

demandada acostar aos autos toda a documentação relacionada com a 

pretensão do processo, assim como comprovar os valores eventualmente 

pagos à parte autora a título de bonificações, para o fim de abatê-las, se 

existentes, no saldo devedor, tudo sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial. Na hipótese da parte 

requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo 

do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Janeiro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033401-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERSON BENEVIDES DE REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARCELINO GONZALEZ BLANCO OAB - SP266936 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Vistos em Correição. Trata-se de Liquidação de Sentença, em 

decorrência da sentença coletiva proferida nos autos do processo da 

Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que condenou a 

requerida, além de outras medidas, à restituição das cotas adquiridas 

pelos investidores. Acerca da liquidação de sentença coletiva, o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1247150/PR, 

sedimentou o entendimento de que a sentença prolatada em ações 

coletivas vocacionadas a tutelar direitos individuais homogêneos, possui, 

a rigor, caráter genérico, sem a individualização dos beneficiários, 

havendo necessidade de prévia liquidação de sentença proferida na ação 

coletiva para apuração do an debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a 

liquidação de sentença em ação coletiva depende de prova de fato novo 

em relação à demanda originária, porquanto, além da apuração da 

quantidade a ser paga pelo réu a cada autor, deve haver a demonstração 

do nexo causal entre os danos individual e a responsabilização imposta na 

sentença, que caracteriza apenas o dano geral. Exatamente esse o caso 

dos autos, haja vista que resta caracterizada a necessidade de alegar e 

provar fato novo, consistente não só na aquisição de conta junto à 

empresa requerida, ou seja, a sua condição de “Partner” ou de uma das 

modalidades de “divulgadores” mencionadas no subitem “B1” e seguintes 

da parte dispositiva da sentença coletiva, mas também na existência de 

saldo, de acordo com as circunstâncias dos fatos considerados na 

demanda originária. Assim sendo, o procedimento de liquidação adequado 

na espécie está disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo 

Civil, através de procedimento comum, tendo em vista que as partes não 

integraram diretamente a lide originária. Ante o exposto, RECEBO a 

liquidação de sentença pretendida, nos moldes do artigo 509, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Diante das especificidades da causa e visando 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, DEIXO de designar 

audiência de conciliação neste momento, o que faço com fulcro no art. 

139, inciso VI, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. Portanto, no prazo para contestação, deverá a parte 

demandada acostar aos autos toda a documentação relacionada com a 

pretensão do processo, assim como comprovar os valores eventualmente 

pagos à parte autora a título de bonificações, para o fim de abatê-las, se 

existentes, no saldo devedor, tudo sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial. Na hipótese da parte 

requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo 

do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Janeiro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037039-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037039-15.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ADRIANO 

FERNANDES REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. V Vistos em Correição. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora não instruiu a inicial com documento hábil a 

comprovar o prévio requerimento administrativo da indenização pleiteada. 

Ocorre que, no julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de 

repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de 

interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não 

demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante a seguradora 

demandada. Assim, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, o prévio 

requerimento administrativo da indenização do seguro obrigatório DPVAT, 

sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037053-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037053-96.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MANOEL 

DOMINGOS DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. V Vistos em Correição. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não instruiu a inicial 

com documento hábil a comprovar o prévio requerimento administrativo da 

indenização pleiteada. Ocorre que, no julgamento do RE 631.240/RG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante a seguradora demandada. Assim, INTIME-SE a parte 

autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de 

acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação (art. 

320, CPC), qual seja, o prévio requerimento administrativo da indenização 

do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de extinção da ação sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037149-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO JORDAN DE OLIVEIRA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037149-14.2017.8.11.0041 AUTOR: LEONARDO 

JORDAN DE OLIVEIRA BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora não atendeu ao disposto na Resolução nº 

04/2016/TP do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a qual acrescenta o 

artigo 13-A na Resolução n.º 022/2011/TP, para assim dispor: “Art. 13-A. 

Será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização 

dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de 

forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade”. Ademais, a petição exordial deixou de atender alguns dos 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, posto que deixou de 

juntar o boletim de ocorrência, e a procuração e a declaração de 

hipossuficiência financeira, apesar de datadas são de 7 (sete) meses 

antes da propositura da ação. Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de: a) Com o fito de 

promover a classificação e organização dos documentos anexados, em 

conformidade com a supracitada resolução, sob pena de indeferimento, 

nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. b) 

Juntar aos autos o boletim de ocorrência. Em igual prazo, devera 

apresentar nova procuração e declaração de hipossuficiência financeira, 

devidamente datadas e assinadas, nos termos do art. 321, paragrafo 

único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011665-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO SOARES DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011665-94.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE AUGUSTO 

SOARES DE BARROS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos em Correição. Trata-se de Ação Sumária de Cobrança 

do Seguro proposta por José Augusto Soares de Barros, em desfavor de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Durante o regular trâmite do feito, 

constou-se a ausência de prévio requerimento administrativo. É o breve 

relato. DECIDO. No julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de 

repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de 

interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não 

demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante a seguradora 

demandada, sendo doravante imprescidiel à propositura de ações dessa 

natureza a comprovalção do prévio requerimento administrativo. Além 

disso, a Suprema Corte deliberou sobre à aplicação de regra de transição 

às ações ajuizadas até a data de 03.04.2014, sendo que, a partir de 

então, não seria mais oportunizada às partes o saneamento do vício, com 

a suspensão do processo. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Nº 631.240/MG – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, SEGURANÇA JURÍDICA E 

PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AFIRMAÇÃO DE NOTÓRIO 

ENTENDIMENTO DAS SEGURADORAS EM SENTIDO CONTRÁRIO À 

PRETENSÃO DOS SEGURADOS – DESCABIMENTO – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. Consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal 

Federal, a instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação, não implica em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

É cediço que, o interesse de agir, configura-se pelo binômio 

necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à 

pretensão, carece o autor do interesse processual. Aplica-se a regra de 

transição estabelecida no Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, às 
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ações ajuizadas até a data de 03/09/2014. Proposta a demanda após tal 

período, não há falar no sobrestamento do feito, oportunizando-se ao 

Autor a dar entrada no pedido administrativo; não prosperando ainda, a 

tese de que resta caracterizado o interesse de agir, em razão da 

apresentação de contestação pelo Réu. Não merece acolhida o argumento 

de violação aos princípios da segurança jurídica ou da proteção da 

confiança, uma vez que, o instituto da repercussão geral, possui 

justamente por função precípua, assegurar a segurança dos 

jurisdicionados, com o fito de garantir a efetividade e uniformização dos 

provimentos jurisdicionais. Entende-se como prequestionada a matéria que 

foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a 

referência expressa a dispositivos legais e constitucionais 

(prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido 

efetivamente decidida (prequestionamento implícito)” (TJMT, AgR 

77531/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, 

Publicado no DJE 07/12/2016). Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, 

do CPC. CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais, honorários periciais e honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do 

art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Preclusa a 

via recursal, INTIME-SE a parte requerida do trânsito em julgado da 

sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037816-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SILVEIRA MAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037816-97.2017.8.11.0041 AUTOR: LEANDRO 

SILVEIRA MAIA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

V Vistos em Correição. Compulsando os documentos carreados aos 

autos, verifica-se a procuração e a declaração de hipossuficiência 

apresentadas estão com datas desatualizadas (Id nº 11163545). Assim 

sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar a sua representação, com a juntada de nova procuração, e a 

declaração de hipossuficiência devidamente assinada e datada, sob pena 

de extinção do feito, ex vi do disposto no art. 76, § 1º, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Em igual prazo, devera juntar aos autos documento 

pessoal, posto os que constados no movimento Id nº 11163545 – pág. 03, 

não estão legíveis, nos termos do art. 321, paragrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1028468-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILZA SANTOS REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA FERREIRA MACIEL OAB - MT17780/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028468-55.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MILZA 

SANTOS REGO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A AT Vistos em 

Correição. Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir 

condições financeiras de arcar com os custos do processo. Entretanto, 

compulsando os autos, constata-se que os documentos contidos nos 

autos contradizem a alegada situação de hipossuficiência da parte autora. 

Pois bem. É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a 

toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à 

gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma 

Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo 

que o seu indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos 

que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois conforme ressai 

dos autos, a requerente investiu junto à requerida o valor de R$ 34.881,44 

(trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro 

centavos). Além disso, apesar de juntar aos autos extrato de conta 

corrente para comprovar sua condição de pensionista, tal documento não 

aponta o valor recebido à titulo de pensão, situação que obsta, neste 

primeiro momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. 

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela 

necessidade de comprovação quando a parte requer os benefícios da 

justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, 

o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos 

relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz 

hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que comprovem ou 

demonstrem sua condição de necessidade para obtenção do benefício 

pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a autorizar a 

concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de 

pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de 

recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das 

custas processuais. A declaração do estado de miserabilidade é de 

presunção relativa, e por isso precisa de prova confirmatória para que os 

benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz 

imprescindível à aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de 

oportunizar a parte autora trazer comprovação do preenchimento dos 

pressupostos necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. 

Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: 

“Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 
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assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000714-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA APARECIDA MARTINS PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIMARA DA SILVA GOULART OAB - MT22536/O (ADVOGADO)

INACIO DO NASCIMENTO DIAS OAB - MT22533/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000714-07.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LARYSSA 

APARECIDA MARTINS PIMENTA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. V Vistos em Correição. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não instruiu a inicial 

com documento hábil a comprovar o prévio requerimento administrativo da 

indenização pleiteada. Ocorre que, no julgamento do RE 631.240/RG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante a seguradora demandada. Assim, INTIME-SE a parte 

autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de 

acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação (art. 

320, CPC), qual seja, o prévio requerimento administrativo da indenização 

do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de extinção da ação sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019989-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SILVA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA OAB - MT12561/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019989-73.2017.8.11.0041 AUTOR: JULIO CESAR 

SILVA CARVALHO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 

8306103, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2017, às 09h30min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Outubro de 2017. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033608-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DINIZ DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033608-70.2017.8.11.0041 AUTOR: DANIELE DINIZ 

DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS M 

Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifico que a procuração e 

a declaração de hipossuficiência apresentadas estão com datas 

desatualizadas ( ID. 10533680 ). Assim sendo, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a sua representação, com 

a juntada de nova procuração, e a declaração de hipossuficiência 

devidamente assinada e datada, sob pena de extinção do feito, ex vi do 

disposto no art. 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033741-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JIUVANYA ANDRETY DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033741-15.2017.8.11.0041 AUTOR: JIUVANYA 

ANDRETY DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos em Correição. Compulsando os documentos carreados 

aos autos, verifica-se que o requerimento administrativo apresentado pela 

parte autora foi protocolado no dia 10.11.2017 (Id. nº 10762530), assim 

como que a presente demanda foi ajuizada no dia 01.11.2017. Ocorre que, 

nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74, o prazo para pagamento da 

indenização na esfera administrativa pode ocorrer em até 30 (trinta) dias 

da entrega dos documentos, razão pela qual entendo precoce o 

ajuizamento de demanda judicial antes do transcurso do referido prazo. 

Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, esclarecendo se não ocorreu, até a presente 

data, o pagamento da indenização pela via administrativa, sob pena de 

extinção do feito, ex vi do disposto no art. 321 do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015695-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE ARAUJO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015695-75.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE ANTONIO 

DE ARAUJO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 7277597, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 

de março de 2018, às 09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Outubro de 2017. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019751-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON GUEDES DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019751-54.2017.8.11.0041 AUTOR: EDISON GUEDES 

DE CASTRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela 

declaração apresentada no movimento Id. nº 8273794, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 

de março de 2018, às 10h00min, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Outubro de 2017. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1028803-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS ANTUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI GUIMARAES DE JESUS OAB - MT0006595A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA MARTINEZ LACO (RÉU)

DEOMARCOS ANTUNES DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVI MARQUES OAB - MT0014678A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028803-74.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIA DOS 

SANTOS ANTUNES RÉU: DEOMARCOS ANTUNES DOS SANTOS, 

ROSANGELA MARTINEZ LACO W Vistos. Nos termos do artigos 10 e 64, § 

2º, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte autora a fim de 

que, em 05 (cinco) dias, se manifeste sobre a preliminar de incompetência 

alegada em contestação (Id. nº 11092444). Cumpra-se. Cuiabá, 22 de 

Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011665-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO SOARES DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011665-94.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE AUGUSTO 

SOARES DE BARROS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos em Correição. Trata-se de Ação Sumária de Cobrança 

do Seguro proposta por José Augusto Soares de Barros, em desfavor de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Durante o regular trâmite do feito, 

constou-se a ausência de prévio requerimento administrativo. É o breve 

relato. DECIDO. No julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de 

repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de 

interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não 

demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante a seguradora 

demandada, sendo doravante imprescidiel à propositura de ações dessa 

natureza a comprovalção do prévio requerimento administrativo. Além 

disso, a Suprema Corte deliberou sobre à aplicação de regra de transição 

às ações ajuizadas até a data de 03.04.2014, sendo que, a partir de 

então, não seria mais oportunizada às partes o saneamento do vício, com 

a suspensão do processo. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Nº 631.240/MG – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, SEGURANÇA JURÍDICA E 

PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AFIRMAÇÃO DE NOTÓRIO 

ENTENDIMENTO DAS SEGURADORAS EM SENTIDO CONTRÁRIO À 

PRETENSÃO DOS SEGURADOS – DESCABIMENTO – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. Consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal 

Federal, a instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação, não implica em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

É cediço que, o interesse de agir, configura-se pelo binômio 

necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à 

pretensão, carece o autor do interesse processual. Aplica-se a regra de 

transição estabelecida no Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, às 

ações ajuizadas até a data de 03/09/2014. Proposta a demanda após tal 

período, não há falar no sobrestamento do feito, oportunizando-se ao 

Autor a dar entrada no pedido administrativo; não prosperando ainda, a 

tese de que resta caracterizado o interesse de agir, em razão da 

apresentação de contestação pelo Réu. Não merece acolhida o argumento 

de violação aos princípios da segurança jurídica ou da proteção da 

confiança, uma vez que, o instituto da repercussão geral, possui 

justamente por função precípua, assegurar a segurança dos 

jurisdicionados, com o fito de garantir a efetividade e uniformização dos 

provimentos jurisdicionais. Entende-se como prequestionada a matéria que 

foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a 

referência expressa a dispositivos legais e constitucionais 

(prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido 

efetivamente decidida (prequestionamento implícito)” (TJMT, AgR 

77531/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, 

Publicado no DJE 07/12/2016). Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, 
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do CPC. CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais, honorários periciais e honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do 

art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Preclusa a 

via recursal, INTIME-SE a parte requerida do trânsito em julgado da 

sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032762-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DA MOTA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NUNES ONOFRE OAB - MT23519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032762-53.2017.8.11.0041 AUTOR: ALEX JUNIOR DA 

MOTA MENDES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. M Vistos em Correição. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora, não instruiu a inicial com documento hábil a 

comprovar o prévio requerimento administrativo da indenização pleiteada. 

Ocorre que, no julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de 

repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de 

interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não 

demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante a seguradora 

demandada. Assim, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, o prévio 

requerimento administrativo da indenização do seguro obrigatório DPVAT, 

sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012377-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERNANDES DE MORAIS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012377-84.2017.8.11.0041 AUTOR: SEBASTIAO 

FERNANDES DE MORAIS FILHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 6646846, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 21 de março de 2018, às 09h00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

25 de Outubro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033784-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO BATISTA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033784-49.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

REGINALDO BATISTA DE FRANCA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. M Vistos em Correição. 

Compulsando os documentos carreados aos autos, verifica-se que o 

requerimento administrativo apresentado pela parte autora foi protocolado 

no dia 06.11.2017 (Id. nº 10758148), assim como que a presente demanda 

foi ajuizada no dia 03.11.2017. Ocorre que, nos termos do art. 5º, § 1º, da 

Lei nº 6.194/74, o prazo para pagamento da indenização na esfera 

administrativa pode ocorrer em até 30 (trinta) dias da entrega dos 

documentos, razão pela qual entendo precoce o ajuizamento de demanda 

judicial antes do transcurso do referido prazo. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

esclarecendo se não ocorreu, até a presente data, o pagamento da 

indenização pela via administrativa, sob pena de extinção do feito, ex vi do 

disposto no art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 22 

de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033785-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033785-34.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JONAS 

DOS SANTOS REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. M Vistos em Correição. Compulsando os 

documentos carreados aos autos, verifica-se que o requerimento 

administrativo apresentado pela parte autora foi protocolado no dia 

06.11.2017 (Id. nº 10758084), assim como que a presente demanda foi 

ajuizada no dia 03.11.2017. Ocorre que, nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei 

nº 6.194/74, o prazo para pagamento da indenização na esfera 

administrativa pode ocorrer em até 30 (trinta) dias da entrega dos 

documentos, razão pela qual entendo precoce o ajuizamento de demanda 

judicial antes do transcurso do referido prazo. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

esclarecendo se não ocorreu, até a presente data, o pagamento da 

indenização pela via administrativa, sob pena de extinção do feito, ex vi do 

disposto no art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 22 

de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1034815-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARUAK WANDERSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034815-07.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ARUAK 

WANDERSON DOS SANTOS REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

AT Vistos em correição. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença 
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ajuizada por Aruak Wanderson dos Santos em desfavor de Ympactus 

Comercial Ltda, ambos qualificado nos autos, em decorrência da sentença 

coletiva proferida nos autos do processo da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que condenou a requerida, além de outras 

medidas, à restituição das cotas adquiridas pelos investidores. Não 

obstante, compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente, por 

meio da petição acostada no Id. nº 10726171, apresentou pedido de 

desistência da demanda. É o breve relato. DECIDO. Tendo em vista que a 

parte requerida não apresentou contestação, é cabível a desistência da 

ação sem a oitiva da parte adversa, com a extinção do processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, § 4º, do Código de Processo 

Civil. Assim sendo, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação 

apresentada pela parte autora, o que faço para os fins e efeitos do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o processo, na forma do art. 485, inciso VIII, do 

supracitado Diploma Processual. Deixo de fixar honorários advocatícios 

porque o pedido de desistência foi apresentado antes do ingresso do 

advogado da parte requerida nos autos. Com fulcro no art. 90 do Código 

de Processo Civil, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. Contudo, face pedido de justiça gratuita, e a situação de 

hipossuficiência atestada pelos documentos constantes no Id. nº 

10718231, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Anoto que a exigibilidade das obrigações, a menos que o 

credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 

05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, 

extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

mesmo Código. Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após tomadas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de 

Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033847-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO COPETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033847-74.2017.8.11.0041 REQUERENTE: GERALDO 

COPETTI REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. M Vistos em Correição. Compulsando os 

documentos carreados aos autos, verifica-se que o requerimento 

administrativo apresentado pela parte autora foi protocolado no dia 

06.11.2017 (Id. nº 10758074), assim como que a presente demanda foi 

ajuizada no dia 04.11.2017. Ocorre que, nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei 

nº 6.194/74, o prazo para pagamento da indenização na esfera 

administrativa pode ocorrer em até 30 (trinta) dias da entrega dos 

documentos, razão pela qual entendo precoce o ajuizamento de demanda 

judicial antes do transcurso do referido prazo. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

esclarecendo se não ocorreu, até a presente data, o pagamento da 

indenização pela via administrativa, sob pena de extinção do feito, ex vi do 

disposto no art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 22 

de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033932-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033932-60.2017.8.11.0041 AUTOR: EVA RODRIGUES 

DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS M 

Vistos em Correição. Compulsando os documentos carreados aos autos, 

verifica-se que o requerimento administrativo apresentado pela parte 

autora foi protocolado no dia 07.11.2017 (Id. nº 10758817), assim como 

que a presente demanda foi ajuizada logo em seguida, no dia 06.11.2017. 

Ocorre que, nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74, o prazo para 

pagamento da indenização na esfera administrativa pode ocorrer em até 

30 (trinta) dias da entrega dos documentos, razão pela qual entendo 

precoce o ajuizamento de demanda judicial antes do transcurso do 

referido prazo. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, esclarecendo se não ocorreu, 

até a presente data, o pagamento da indenização pela via administrativa, 

sob pena de extinção do feito, ex vi do disposto no art. 321 do Código de 

Processo Civil. Considerando que a procuração e declaração de pobreza 

acostada no movimento Id. nº 10572657 não é contemporânea ao 

ajuizamento da ação, deverá a parte autora, em igual prazo, regularizar a 

sua representação, com a juntada de nova procuração e declaração com 

data atualizada, sob pena de extinção do feito, ex vi do disposto no art. 

76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de 

Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1024221-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. E. A. D. C. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUELINE ARAUJO DA CONCEICAO OAB - 613.311.623-43 

(REPRESENTANTE)

JUDAS TADEU PORTELA NEGREIROS OAB - MA3688 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DE NAZARE BORGES (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024221-31.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: JOÃO 

EMANOEL ARAUJO DA CONCEIÇÃO REPRESENTANTE: RAQUELINE 

ARAUJO DA CONCEICAO DEPRECADO: MARCELO DE NAZARE BORGES 

Vistos. INTIME-SE a parte interessada para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 1.213 da CNGC) acerca da certidão acostada ao ID 

9722926, advertindo-a, desde já, que a inércia por mais de 30 (trinta) dias 

acarretará na devolução da presente missiva sem o devido cumprimento 

(art. 393 da CNGC). Comunique-se ao r. Juízo deprecante. Às 

providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cuiabá/MT, 19 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito R

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011016-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011016-32.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EDSON 

RODRIGUES DIAS REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 

6027459, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 21 de março de 2018, às 09h30min, a 
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ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. INTIMEM-SE as partes 

da data designada para a audiência de conciliação, com as advertências 

do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio 

de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). Tendo em vista que 

a parte autora já informou seu desinteresse na composição consensual, 

em caso de manifestação de desinteresse também da parte requerida, 

desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência 

(art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e 

aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, com fulcro no art. 538, inciso III, da CNGC-Foro Judicial, 

CONCEDO a tramitação prioritária do feito, haja vista que os documentos 

acostados no Id. Nº 6027466 apontam a ocorrência a fratura do fêmur e 

tornozelo, em decorrência de acidente de trânsito, as quais acarretam 

debilidade profissional, ainda que temporária. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Outubro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito L

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000740-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA MARIA MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT0009779A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000740-05.2018.8.11.0041 AUTOR: CREUZA MARIA 

MEDEIROS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A AT Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito com Reparação por Danos Morais, com pedido de 

tutela de urgência, ajuizada por Creuza Maria Medeiros em desfavor de 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, ambas qualificadas 

nos autos. Alega a requerente que é consumidora dos serviços prestados 

pela requerida, possuindo em sua residência a unidade consumidora nº 

6/278799-2. Assevera que, aos 21.08.2017, a requerida, sem 

comunicação prévia, teria realizado inspeção no aparelho medidor de 

energia. Menciona que, em razão da inspeção, a requerida teria apurado 

fraude no aparelho, motivo pelo qual foi emitida fatura no valor de R$ 

18.628,86 (dezoito mil, seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e seis 

centavos) à titulo de recuperação de consumo com vencimento em 

29.12.2017. Sustenta que protocolou pedido de vista administrativa do 

procedimento instaurado, sendo o mesmo reiterado, em razão da inércia 

da requerida. Requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida se 

abstenha de realizar a suspensão do fornecimento de energia, bem como 

de inserir os dados da requerente no cadastro restritivo de crédito. Pugna, 

ainda pela exibição de cópia integral do processo que deu origem a 

cobrança indevida. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. (i) Do Pedido de 

Justiça Gratuita: Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir 

condições financeiras de arcar com os custos do processo. É certo que o 

art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou 

jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. 

Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de 

gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o seu 

indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC . Nesse sentido, vide decisão do TJ/MT: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois a autora é 

qualificada como jornalista e apresentou escritura pública de imóvel 

adiquirido pelo valor de R$ 237.000,00 (duzentos e trinta e sete mil reais), 

além de efetuar pagamento de faturas de energias em valor mensal 

superior a R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), situação que obsta, 

neste primeiro momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de 

recursos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela 

necessidade de comprovação quando a parte requer os benefícios da 

justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, 

o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos 

relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz 

hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que comprovem ou 

demonstrem sua condição de necessidade para obtenção do benefício 

pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a autorizar a 

concessão da gratuidade” . Não basta, pois, a simples declaração de 

pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de 

recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das 

custas processuais. A declaração do estado de miserabilidade é de 

presunção relativa, e por isso precisa de prova confirmatória para que os 

benefícios sejam concedidos ao declarante.” Dessa forma, se faz 

imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de 

oportunizar a parte autora trazer comprovação do preenchimento dos 

pressupostos necessários para o deferimento da benesse. (ii) Da Tutela 

de Urgência: Considerando a alegada urgência da medida requerida em 

sede liminar, justificada pelo provável corte de energia da unidade 

consumidora da parte autora a qualquer momento, ante a carta de reaviso 

constante no Id. nº 11376363, passo a analisar, desde já, o pedido de 

tutela antecipada. Segundo a nova sistemática processual, a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a 

tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, 

assim como ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, 

CPC). No que se refere especificamente à tutela de urgência, o regime 

geral está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na 

sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, 

quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, compulsando 

os autos, verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos a cobrança de fatura com vencimento em 

29.12.2017, no valor de R$ 18.628,86 (dezoito mil, seiscentos e vinte e oito 

reais e oitenta e seis centavos), conforme se afere no Id nº 11376344. 

Ademais, consta nos autos a carta enviada pela requerida informando que 

o valor da fatura supracitada é em decorrência de inspeção realizada na 

unidade consumidora, em 21.08.2017, na qual restou constatada 

anormalidade que provocou faturamento a menor (Id nº 11376327). Ressai 

da referida carta, ainda, que os meses de recuperação de consumo a 

serem cobrados na fatura com vencimento em 29.12.2017 abrangem o 

período de 10/2015 a 08/2017. Desse modo, observa-se que se trata de 

cobrança relativa a débitos pretéritos. Ocorre que, cosoante entendimento 

consolidado na jurisprudência, incabível a suspensão do fornecimento de 
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energia por débitos pretéritos. Nesse sentido, colaciono ementa do Egrégio 

Tribunal de Justiça Mato-Grossense: “APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA — CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. 

OBRIGATORIEDADE DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A 

FATURAMENTO INCORRETO POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA 

DE DISPOSIÇÃO NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO 

PRETÉRITO — ILEGALIDADE.RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — 

PROCEDIMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E 

APURAÇÃO DO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 

129 A 133, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — 

OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: 

AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 

12.2.2016; AgRg no AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 

24.9.2015.’ (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico em 27 de outubro de 2016).Na hipótese de constatação de 

indícios de procedimento irregular, para caracterização da irregularidade e 

recuperação da receita, a distribuidora deve adotar os procedimentos 

previstos nos artigos 129 a 133 da Resolução Normativa da Agência 

Nacional de Energia Elétrica nº 414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a 

cobrança de eventual consumo não faturado ou faturado a menor 

somente é admitida quando comprovada a autoria do fato. Recurso 

provido em parte.”(Ap 117263/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

14/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017). Ademais, o Superior Tribunal 

de Justiça já firmou o entendimento de que é ilegítimo o corte no 

fornecimento de serviços públicos quando o débito for decorrente de 

fraude no medidor de consumo de energia apurado de forma unilateral. 

Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS 

PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE NO MEDIDOR. VERIFICAÇÃO DA 

RESPONSABILIDADE COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E 

DOCUMENTOS. ANÁLISE DE CERTIDÃO PARA ESTABELECIMENTO DE 

TERMO INICIAL DA RECONVENÇÃO. REEXAME DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Consoante orientação desta 

Corte Superior, é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos 

essenciais quando o débito for decorrente de fraude no medidor de 

consumo de energia apurada unilateralmente pela concessionária. 

Precedentes.” [...] 4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1478948/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 

20/3/2015). No tocante a inscrição de dados nos cadastro restritivos de 

crédito por débitos relativos a fatura de recuperação de consumo, há 

precedentes jurisprudenciais que julgam indevida a negativação quando 

há demanda judicial discutindo a existência do débito. À propósito, 

colaciono a seguinte jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA 

ELÉTRICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.No caso há 

indícios de que o valor cobrado a título de recuperação de consumo é 

incorreto. Ainda, o objeto do processo é anulação da totalidade do débito. 

Havendo discussão judicial sobre a existência da dívida é indevida a 

inscrição/manutenção do nome da agravante em cadastros de 

inadimplentes. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. UNÂNIME”. (Agravo de Instrumento Nº 70066202128, Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza 

Junior, Julgado em 04/11/2015). Portanto, no que se concerne à 

impossibilidade de suspensão de fornecimento do serviço e de 

negativação dos dados da parte autora, entendo presente a probabilidade 

do direito. Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do 

perigo de dano, tendo em vista que, caso a negativação ocorra, a parte 

requerente sofrerá prejuízos econômicos, uma vez que ficará 

impossibilitada de trabalhar com seus créditos e formalizar transações 

comerciais. Ademais, o perigo de dano perdura, ainda, em razão do fato 

de que, caso ocorra a suspensão do serviço, a parte requerente estará 

sendo privada indevidamente da prestação de um serviço público 

essencial. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será 

concedida a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, o que também restou atendido no presente caso 

concreto, haja vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, 

as partes poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com a 

posterior suspensão regular do serviço, bem como com a inscrição dos 

dados da autora no cadastro restritivo de crédito. Por outro lado, no que 

se refere ao pedido de exibição de documentos, anoto que o mesmo não 

comporta deferimento nessa seara inaugural. Com efeito, embora a ação 

cautelar de exibição de documentos tenha sido retirada do sistema 

processual civil pátrio pela Lei nº 13.105/2015, que institui o novo Código 

de Processo Civil, é certo que não há óbice ao processamento do pedido 

de tutela provisória cautelar antecedente (preparatório), o qual deverá 

tramitar sob o rito dos arts. 305 a 310 do CPC, sendo possível o 

aditamento da petição inicial no momento de formulação do pedido principal 

(art. 308, § 2º). Entretanto, esse não é o caso dos autos, haja vista que a 

parte autora já ajuizou a ação principal, visando a declaração de nulidade 

do débito. Ademais, não estão presentes os requisitos necessários para 

antecipação de tutela provisória de urgência (art. 300, CPC), na medida em 

que os documentos cuja exibição é postulada podem ser, inclusive, 

apresentados por ocasião da apresentação da contestação, inclusive 

como meio da parte requerida se opor aos fatos alegados pela parte 

autora. Por fim, in casu, considerando que a exibição de documento ou 

coisa se trata de meio de prova (arts. 396 e s., CPC), eventual pedido de 

exibição de documentos poderá, ainda, ser apreciado por ocasião da fase 

de saneamento e organização do processo, quando o Juízo especificar os 

meios de provas admitidos (art. 357, inciso II, CPC). Assim sendo, entendo 

que o pedido de tutela de urgência comporta parcial deferimento. (iii) 

Dispositivo: Posto isso, com base no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, o que 

faço para determinar que a requerida, no que refere ao débito discutido 

nestes autos, SE ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia na 

unidade consumidora nº 6/278799-2, bem como de inscrever os dados da 

requerente nos cadastros restritivos de crédito, sob pena de aplicação de 

multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 297, 

parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do Código de Processo Civil. No 

mais, ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 03 de Abril de 2018, às 09h00min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 03. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Tendo em vista que a parte autora já informou seu desinteresse na 

composição consensual, em caso de manifestação de desinteresse 

também da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data 

designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o 

cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para 

apresentação de defesa. Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, III, do Código de Processo Civil. Por fim, INTIME-SE 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia 

das declarações de Imposto de Renda dos últimos dois exercícios e/ou de 

outros documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Uma 

vez apresentados os documentos necessários à comprovação da 

alegada hipossuficiência econômica ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de Janeiro 

de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022094-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON WILLY RIBEIRO BERMERT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022094-23.2017.8.11.0041 AUTOR: EVERTON WILLY 

RIBEIRO BERMERT RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 9046459, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 

de março de 2018, às 09h45min, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Outubro de 2017. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1025567-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JUNIOR MARQUES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025567-17.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LEANDRO 

JUNIOR MARQUES DA ROCHA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

AT Vistos em Correição. Verifica-se que a parte autora pediu o 

deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando 

não possuir condições financeiras de arcar com os custos do processo. 

Entretanto, compulsando os autos, constata-se que os documentos 

contidos nos autos contradizem a alegada situação de hipossuficiência da 

parte autora. Pois bem. É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil 

assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, 

o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do 

mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na 

petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se justifica se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

sua concessão. Com efeito, embora exista presunção de veracidade da 

alegada hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, 

uma constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois conforme ressai 

dos autos, o requerente investiu junto à requerida o valor de R$ 24.000,00 

( vinte e quatro mil reais), situação que obsta, neste primeiro momento, o 

acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. O Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade de 

comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, mas 

não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica o 

indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível à 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia 

dos três últimos comprovantes de rendimento e/ou de outros documentos 

que comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Atendidas as determinações 

ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz poderá 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO 

REVOGADO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o benefício, não basta que a parte 

firme declaração de que não está em condições de pagar as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a necessidade 

do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. 3- Na espécie, a Agravante acostou apenas as 

declarações de insuficiência de recursos financeiros e de renda familiar, 

que não têm o condão de comprovar a hipossuficiência, em razão da sua 

presunção relativa. 4- Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 

27/04/2017). [3] AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS 

PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – 

RECURSO DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, incabível a concessão do 

benefício àqueles que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1014021-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEMENTES J C MASCHIETTO LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE FREITAS OAB - SP250765 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE APARECIDA MEZIDIO - ME (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014021-96.2016.8.11.0041 DEPRECANTE: SEMENTES 

J C MASCHIETTO LTDA DEPRECADO: IVONETE APARECIDA MEZIDIO - ME 

Vistos. Considerando o teor da certidão acostada ao ID 9639894, 

INTIME-SE a parte interessada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 1.213 da CNGC), advertindo-a, desde já, que a inércia por mais 

de 30 (trinta) dias acarretará na devolução da presente missiva sem o 

devido cumprimento (art. 393 da CNGC). Às providências, com 

observância das disposições pertinentes da CNGC. Cuiabá/MT, 19 de 

Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito R

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019040-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIVALDO LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

LENIVALDO LIMA FERREIRA - ME - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019040-83.2016.8.11.0041 REQUERENTE: 

LENIVALDO LIMA FERREIRA, LENIVALDO LIMA FERREIRA - ME - ME 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. AT Vistos em Correição. 

Compulsando os autos, nota-se que o requerido no Id nº 9804051, informa 

o cumprimento da obrigação de fazer. Deste modo, ante o decurso do 

tempo e, considerando a informação de cumprimento da obrigação de 

fazer, INTIME-SE a parte autora, a fim de que informe, no prazo de 15 

(quinze), se mantem interesse no pedido constante no Id nº 7986692. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Janeiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019393-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIELTON BRUNO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019393-89.2017.8.11.0041 AUTOR: JULIELTON 

BRUNO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. nº 8230078, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 

de março de 2018, às 09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Outubro de 2017. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1038674-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE LARA PINTO (REQUERENTE)

TONI MARCIO DE LARA PINTO (REQUERENTE)

VERA REGINA DA SILVA CARNEIRO (REQUERENTE)

ANTONIA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

IVAN DE LARA PINTO (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO)

LEIDIANE COSTA DA SILVA OAB - MT9250/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCY SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038674-31.2017.8.11.0041 REQUERENTE: TONI 

MARCIO DE LARA PINTO, ADILSON DE LARA PINTO, IVAN DE LARA 

PINTO, MARIA APARECIDA DA SILVA, VERA REGINA DA SILVA 

CARNEIRO, ANTONIA CRISTINA DA SILVA REQUERIDO: LUCY SILVA V 

Vistos em Correição. Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir 

condições financeiras de arcar com os custos do processo. É certo que o 

art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou 

jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. 

Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de 

gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o seu 

indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, posto que, sendo seis 

os autores, as despesas processuais podem ser repartidas, de maneira 

que necessária a demonstração da efetiva inexistência de condição 

econômica para recolher o valor fracionado das custas. O Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade de 

comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, mas 

não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica o 

indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 
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deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível a 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos seus 

comprovantes de rendimentos atuais e/ou de outros documentos que 

comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Em igual prazo, deverá a parte 

autora emendar a petição inicial com o fito de indicar profissão da autora 

Antônia Cristina da Silva e o endereço eletrônico dos autores, nos termos 

do art. 319, inciso II, do Código de Processo Civil, assim como acostar aos 

autos os documentos pessoais do procurador do autor Adilson de Lara 

Pinto, Sr. Dorival Antonio Barrosi (Id. nº 11252868), sob pena de extinção 

da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de 

Processo Civil. Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para 

tanto, remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Janeiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, 

CPC: “Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025885-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIBERE BARBOSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLE RANE MIRANDA JULIO OAB - MT21175/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025885-97.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

HENRIBERE BARBOSA RODRIGUES REQUERIDO: SDB COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - ME Vistos em Correição. Verifica-se que a parte 

autora pediu o deferimento dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, sustentando não possuir condições financeiras de arcar com os 

custos do processo. É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil 

assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, 

o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do 

mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na 

petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se justifica se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

sua concessão. Com efeito, embora exista presunção de veracidade da 

alegada hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, 

uma constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois a autora é 

qualificada como enfermeira e informou que, no dia dos fatos, sacou o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Além disso, acostou aos autos a nota 

fiscal de uma pulseira no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos 

reais), situação que obsta, neste primeiro momento, o acolhimento da 

alegada hipossuficiência de recursos. O Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso tem se posicionado pela necessidade de comprovação quando a 

parte requer os benefícios da justiça gratuita, mas não traz elementos que 

apontem sua hipossuficiência, o que justifica o indeferimento. Nesse 

sentido, colaciono trechos de votos relatores de recentes julgados: “Como 

é cediço, a parte que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, 

elementos que comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade 

para obtenção do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou 

demonstrado a autorizar a concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, 

a simples declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, mas, sim de comprovação razoável, 

mínima, da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar 

com o pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] 

Dessa forma, se faz imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos cópias dos holerites atualizados e/ou 

outros documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. 

Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: 

“Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 
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assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017). L

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000772-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE SOLANGE MORAES DO NASCIMENTO NOBRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000772-10.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ADRIANE 

SOLANGE MORAES DO NASCIMENTO NOBRE REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A AT Vistos em 

Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com 

Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada 

por Adriane Solange Moraes do Nascimento em desfavor de Energisa 

Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, ambas qualificadas nos autos. 

Alega a requerente que é consumidora dos serviços prestados pela 

requerida, possuindo em sua residência a unidade consumidora nº 

6/347630-6. Assevera que alugou um imóvel no ano de 2012 e passou a 

residir no local até o término do contrato de locação. Aduz que, após o 

término, firmou um novo contrato de locação, com término previsto para 

outubro do corrente ano, tendo como objeto um novo imóvel. Menciona 

que, por falta de conhecimento, não realizou o cancelamento da unidade 

consumidora do antigo imóvel, razão pela qual todos os meses era 

cobrada a taxa mínima de prestação de serviço. Sustenta que quando 

tomou conhecimento da dívida, realizou o pagamento dos débitos. Afirma, 

todavia, que, aos 18.04.2016, foi surpreendida com uma fatura no valor de 

R$ 3.150,86 (três mil, cento e cinquenta reais e oitenta e seis centavos) à 

titulo de recuperação de consumo. Diz que, além de emitr a fatura de valor 

elevado, a requerida inseriu seus dados no cadastro restritivo de crédito. 

Requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida proceda com a 

retirada dos seus dados do cadastro restritivo de crédito. Em síntese, eis 

o relatório. DECIDO. (i) Valor da Causa: Compulsando os autos, verifica-se 

que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 28.620,00 (vinte e oito 

mil, seiscentos e vinte reais), consoante se afere no Id. nº 11380350, pág. 

15. Verfica-se, ainda, que, a parte autora pretende a condenação a título 

de danos morais no valor de R$ 28.620,00 (vinte e oito mil, seiscentos e 

vinte reais). E, considerando que, na presente, a parte autora almeja, 

ainda, a declaração de inexistência de débito, o valor da causa deve ser 

composto, também, conteúdo econômico da fatura contestada, qual seja, 

R$ 3.150,86 (três mil, cento e cinquenta reais e oitenta e seis centavos), 

constante no Id. nº 11380453, pág. 26. Assim sendo, CORRIJO de ofício o 

valor da causa, atribuindo à demanda o valor de R$ 31.770,86 (trinta e um 

mil, setecentos e setenta reais e oitenta e seis centavos), o que faço com 

fulcro no art. 292, incisos II e VI, e § 3º, do Código de Processo Civil. 

PROCEDA-SE com as alterações necessárias junto ao sistema PJE. (ii) 

Tutela de Urgência: Segundo a nova sistemática processual, a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a 

tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, 

assim como ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, 

CPC). No que se refere especificamente à tutela de urgência, o regime 

geral está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na 

sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, 

quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, compulsando 

os autos, verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos a cobrança de fatura com vencimento em 

18.04.2016 no valor de R$ 3.150,86 (três mil, cento e cinquenta reais e 

oitenta e seis centavos), conforme se afere no Id nº 11380453, pág.26. 

Ademais, consta nos autos a carta enviada pela requerida à autora, 

informando que o valor da fatura supracitada é em decorrência de 

inspeção realizada na unidade consumidora aos 23.12.2015, oportunidade 

na qual restou constatada anormalidade que provocou faturamento a 

menor (Id nº 11380439, pág.7). Ressai da referida carta, ainda, que os 

meses de recuperação de consumo a serem cobrados na fatura com 

vencimento em 18.04.2016 abrangem o período de 06/2013 a 12/2015. 

Além da requerente sustentar que não está residindo no imóvel da UC nº 

6/347660-6, o fato é que a negativação realizada (Id nº 11380423) 

refere-se a débitos pretéritos. Nesse sentido, há precedentes 

jurisprudenciais que julgam indevida a negativação quando há demanda 

judicial discutindo a existência do débito. À propósito, colaciono a seguinte 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.No caso há indícios de 

que o valor cobrado a título de recuperação de consumo é incorreto. 

Ainda, o objeto do processo é anulação da totalidade do débito. Havendo 

discussão judicial sobre a existência da dívida é indevida a 

inscrição/manutenção do nome da agravante em cadastros de 

inadimplentes. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. UNÂNIME”. (Agravo de Instrumento Nº 70066202128, Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza 

Junior, Julgado em 04/11/2015). Portanto, entendo presente a 

probabilidade do direito da parte autora. Da mesma forma, encontra-se 

presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, caso a 

negativação persista, a parte requerente sofrerá prejuízos econômicos, 

uma vez que ficará impossibilitada de trabalhar com seus créditos e 

formalizar transações comerciais. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 

dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando houver perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou atendido 

no presente caso concreto, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 

quo ante, com a posterior e regular inscrição dos dados da parte autora 

no cadastro restritivo de crédito. Posto isso, com base no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência, o que faço para determinar que a requerida, no prazo de 05 

(cinco) dias, PROCEDA com a exclusão do nome da parte autora dos 

cadastros restritivos de crédito, no que se refere especificamente aos 

débitos discutidos nestes autos e até decisão final da causa. Para o caso 

de descumprimento desta decisão, FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à 

dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado 

Diploma Processual. Considerando os documentos acostados no Id. nº 

11380374, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 03 de Abril de 2018, às 09h30min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 03. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 
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alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, III, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 19 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1015555-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIDE DA SILVA ARAGAO - ME (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RAMIRES FERNANDES MAGALHAES OAB - MS10995 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V.F.DO NASCIMENTO - ME (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015555-41.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: 

CLAUDINEIDE DA SILVA ARAGAO - ME DEPRECADO: V.F.DO 

NASCIMENTO - ME Vistos. Ao que se observa dos autos, não aportou ao 

sistema PJE a carta precatória expedida pelo r. Juízo deprecante. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte interessada para que, em 05 (cinco) dias, acoste 

aos autos a carta precatória expedida pelo Juízo de origem, devidamente 

preparada neste Juízo com o recolhimento das custas pertinentes, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Às providências, com observância 

das disposições pertinentes da CNGC. Cuiabá/MT, 19 de Dezembro de 

2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito R

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019260-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO MOREIRA LOPES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019260-47.2017.8.11.0041 AUTOR: EVANDRO 

MOREIRA LOPES JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela declaração apresentada no movimento Id. nº 8213397, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 22 de março de 2018, às 09h15min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Tendo em vista que a parte autora já informou 

seu desinteresse na composição consensual, em caso de manifestação 

de desinteresse também da parte requerida, desde que no prazo de 10 

(dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), 

certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Indefiro por ora, o 

pedido de prioridade na tramitação, vez que os documentos médicos 

juntados não são hábeis a comprovar, por si só, debilidade profissional. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Outubro de 2017. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033782-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ APARECIDO FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033782-79.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE LUIZ 

APARECIDO FERREIRA DIAS REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. M Vistos em Correição. 

Compulsando os documentos carreados aos autos, verifica-se que o 

requerimento administrativo apresentado pela parte autora foi protocolado 

no dia 06.11.2017 (Id. nº 10758094), assim como que a presente demanda 

foi ajuizada no dia 02.11.2017. Ocorre que, no julgamento do RE 

631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o 

Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência 

de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante a seguradora demandada, sendo 

doravante imprescidiel à propositura de ações dessa natureza a 

comprovação do prévio requerimento administrativo. Além disso, a 

Suprema Corte deliberou sobre à aplicação de regra de transição às 

ações ajuizadas até a data de 03.04.2014, sendo que, a partir de então, 

não seria mais oportunizada às partes o saneamento do vício, com a 

suspensão do processo. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Nº 631.240/MG – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, SEGURANÇA JURÍDICA E 

PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AFIRMAÇÃO DE NOTÓRIO 

ENTENDIMENTO DAS SEGURADORAS EM SENTIDO CONTRÁRIO À 

PRETENSÃO DOS SEGURADOS – DESCABIMENTO – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. Consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal 

Federal, a instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação, não implica em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

É cediço que, o interesse de agir, configura-se pelo binômio 

necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à 

pretensão, carece o autor do interesse processual. Aplica-se a regra de 

transição estabelecida no Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, às 

ações ajuizadas até a data de 03/09/2014. Proposta a demanda após tal 

período, não há falar no sobrestamento do feito, oportunizando-se ao 

Autor a dar entrada no pedido administrativo; não prosperando ainda, a 

tese de que resta caracterizado o interesse de agir, em razão da 

apresentação de contestação pelo Réu. Não merece acolhida o argumento 

de violação aos princípios da segurança jurídica ou da proteção da 

confiança, uma vez que, o instituto da repercussão geral, possui 

justamente por função precípua, assegurar a segurança dos 

jurisdicionados, com o fito de garantir a efetividade e uniformização dos 

provimentos jurisdicionais. Entende-se como prequestionada a matéria que 

foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a 

referência expressa a dispositivos legais e constitucionais 

(prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido 

efetivamente decidida (prequestionamento implícito)” (TJMT, AgR 

77531/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, 

Publicado no DJE 07/12/2016). Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL com fundamento no art. 320 c/c art. 321, parágrafo único, ambos 

do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do 

mesmo estatuto processual. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a 
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gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora 

ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o 

credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 

05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, 

extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

mesmo Código. Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida 

sequer constituiu advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE 

a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do 

CPC). Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1022882-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA ZOTTIS OAB - RS48921 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MADRUGA VARGAS (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022882-37.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: CAIXA DE 

PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DEPRECADO: VERA 

LUCIA MADRUGA VARGAS Vistos. Verifica-se dos autos de carta 

precatória que a parte interessada recolheu apenas o valor referente à 

diligência (ID 10360920). Dessa forma, INTIME-SE a parte autora a fim de 

que, em 05 (cinco) dias, efetue o pagamento referente à distribuição da 

missiva neste Juízo, sob pena de cancelamento da distribuição e 

devolução ao r. Juízo de Origem. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de Dezembro 

de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito R

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1023052-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JOSE DIAS (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARCIO PEDOT OAB - RO2022 (ADVOGADO)

VALDINEI LUIZ BERTOLIN OAB - RO6883 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRONORTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

E VETERINARIOS LTDA - ME (DEPRECADO)

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023052-09.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: MILTON 

JOSE DIAS DEPRECADO: NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA 

S.A., AGRONORTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA - ME Vistos. Verifica-se dos autos de 

carta precatória que a parte interessada recolheu apenas o valor 

referente às custas de distribuição da carta precatória neste Juízo (ID 

10629820). Dessa forma, INTIME-SE a parte autora a fim de que, em 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento referente à diligência a ser executada 

neste Juízo, sob pena de cancelamento da distribuição e devolução ao r. 

Juízo deprecante. Com o adimplemento da determinação judicial, 

cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da missiva como 

mandado. Em seguida, devolva-se à origem com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito R

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019223-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN MACKCLEIBER MORAIS DA SILVA FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019223-20.2017.8.11.0041 AUTOR: JONATHAN 

MACKCLEIBER MORAIS DA SILVA FRANCA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em Correição. Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência econômica atestada pela declaração apresentada no 

movimento Id. Nº 8210063, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 de março de 2018 às 

09h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Outubro de 2017. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019056-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BARBOSA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019056-03.2017.8.11.0041 AUTOR: SEBASTIAO 

BARBOSA DE MELO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 8193368, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 

de março de 2018 às 09h45min, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Outubro de 2017. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018989-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON RODRIGUES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018989-38.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CLAYTON 

RODRIGUES DE BARROS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 
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atestada pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 8187217, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 22 de março de 2018 às 10h00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

26 de Outubro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017625-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CANDIDA VILELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017625-31.2017.8.11.0041 AUTOR: ANA CANDIDA 

VILELA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada no movimento Id. Nº 8023608, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 de março de 2018, 

às 10h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Outubro de 2017. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022315-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA DE LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022315-06.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LAUDICEIA 

DE LIMA FERREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 9070034, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 22 de março de 2018, às 10h30min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

26 de Outubro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022570-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE OLIVEIRA FABRICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1013663-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. V. (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. S. F. (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifica-se que a 

presente missiva não restou adequadamente redistribuída. Assim sendo, 

diante da Resolução nº 11/2017/TP, que alterou a competência das Varas 

Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea 

Grande, no que se refere ao processamento das cartas precatória, 

DETERMINO a REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO da presente missiva para uma 

das Varas Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca, nos 

termos dos artigos 1º e 2º daquela Resolução. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1015511-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. R. (DEPRECANTE)

G. D. S. R. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DOS SANTOS OAB - 008.671.909-22 

(REPRESENTANTE)

JESSICA RIOS BASTIANELLO OAB - PR70620 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifica-se que a 

presente missiva não restou adequadamente redistribuída. Assim sendo, 

diante da Resolução nº 11/2017/TP, que alterou a competência das Varas 

Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea 

Grande, no que se refere ao processamento das cartas precatória, 

DETERMINO a REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO da presente missiva para uma 

das Varas Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca, nos 

termos dos artigos 1º e 2º daquela Resolução. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1017314-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. W. G. M. (DEPRECANTE)

M. F. G. M. (DEPRECANTE)

V. G. M. (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K. M. R. (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifica-se que a 

presente missiva não restou adequadamente redistribuída. Assim sendo, 

diante da Resolução nº 11/2017/TP, que alterou a competência das Varas 

Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea 

Grande, no que se refere ao processamento das cartas precatória, 

DETERMINO a REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO da presente missiva para uma 

das Varas Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca, nos 

termos dos artigos 1º e 2º daquela Resolução. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1019443-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. T. B. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. A. O. (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifica-se que a 

presente missiva não restou adequadamente redistribuída. Assim sendo, 

diante da Resolução nº 11/2017/TP, que alterou a competência das Varas 

Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea 

Grande, no que se refere ao processamento das cartas precatória, 

DETERMINO a REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO da presente missiva para uma 

das Varas Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca, nos 

termos dos artigos 1º e 2º daquela Resolução. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1013580-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. F. M. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR VICENTE DE SOUZA OAB - SP279422 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. R. F. (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifica-se que a 

presente missiva não restou adequadamente redistribuída. Assim sendo, 

diante da Resolução nº 11/2017/TP, que alterou a competência das Varas 

Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea 

Grande, no que se refere ao processamento das cartas precatória, 

DETERMINO a REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO da presente missiva para uma 

das Varas Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca, nos 

termos dos artigos 1º e 2º daquela Resolução. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1023847-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. S. (DEPRECANTE)

L. M. S. A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA SOARES DA SILVA VIEIRA OAB - 793.554.392-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. A. (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifica-se que a 

presente missiva não restou adequadamente redistribuída. Assim sendo, 

diante da Resolução nº 11/2017/TP, que alterou a competência das Varas 

Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea 

Grande, no que se refere ao processamento das cartas precatória, 

DETERMINO a REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO da presente missiva para uma 

das Varas Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca, nos 

termos dos artigos 1º e 2º daquela Resolução. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1020514-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. L. S. (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. N. D. C. J. (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifica-se que a 

presente missiva não restou adequadamente redistribuída. Assim sendo, 

diante da Resolução nº 11/2017/TP, que alterou a competência das Varas 

Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea 

Grande, no que se refere ao processamento das cartas precatória, 

DETERMINO a REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO da presente missiva para uma 

das Varas Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca, nos 

termos dos artigos 1º e 2º daquela Resolução. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1026760-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. L. R. (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. F. (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifica-se que a 

presente missiva não restou adequadamente redistribuída. Assim sendo, 

diante da Resolução nº 11/2017/TP, que alterou a competência das Varas 

Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea 

Grande, no que se refere ao processamento das cartas precatória, 

DETERMINO a REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO da presente missiva para uma 

das Varas Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca, nos 

termos dos artigos 1º e 2º daquela Resolução. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1034053-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. M. (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. D. R. (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifica-se que a 

presente missiva não restou adequadamente redistribuída. Assim sendo, 
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diante da Resolução nº 11/2017/TP, que alterou a competência das Varas 

Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea 

Grande, no que se refere ao processamento das cartas precatória, 

DETERMINO a REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO da presente missiva para uma 

das Varas Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca, nos 

termos dos artigos 1º e 2º daquela Resolução. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1006994-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. R. M. B. (DEPRECANTE)

I. R. M. O. (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. B. B. (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifica-se que a 

presente missiva não restou adequadamente redistribuída. Assim sendo, 

diante da Resolução nº 11/2017/TP, que alterou a competência das Varas 

Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea 

Grande, no que se refere ao processamento das cartas precatória, 

DETERMINO a REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO da presente missiva para uma 

das Varas Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca, nos 

termos dos artigos 1º e 2º daquela Resolução. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038027-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038027-36.2017.8.11.0041 AUTOR: ADILSON 

ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que, o 

requerente juntou o documento pessoal (Id nº 11023364), no entanto não 

esta legível. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a petição inicial trazendo aos autos copias do 

documento pessoal legível, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do art. 321, paragrafo único, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019837-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO DE JESUS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019837-25.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ERIVALDO 

DE JESUS SANTANA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos em Correição. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada no movimento Id. Nº 8283437, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, 

às 09h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Por fim, com fulcro no art. 538, inciso III, da CNGC-Foro Judicial, DEFIRO o 

pedido de tramitação prioritária do feito, haja vista que os documentos 

acostados no Id. nº 8283456 apontam a ocorrência de fratura de radio 

distal em decorrência de acidente de trânsito, as quais acarretam 

debilidade profissional, ainda que temporária. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Outubro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito L

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028857-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE ARAUJO SELESTINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028857-40.2017.8.11.0041 AUTOR: MARCOS DE 

ARAUJO SELESTINO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. V Vistos em Correição. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora não instruiu a inicial com documento hábil a 

comprovar o prévio requerimento administrativo da indenização pleiteada. 

Além disso, não informou na inicial a profissão e o endereço eletrônico do 

requerente. Ocorre que, no julgamento do RE 631.240/RG, realizado em 

sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que 

carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte 

que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante a 

seguradora demandada. Ademais, a petição exordial deixou de atender 

alguns dos requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, posto que a 

procuração e a declaração de hipossuficiência financeira, apesar de 

assinadas e datadas a assinatura não estão legíveis. Ante o exposto, com 

fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil, determino seja intimada a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de 

indeferimento, emendar a inicial, a fim de: a) Acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, o prévio 

requerimento administrativo da indenização do seguro obrigatório DPVAT, 

sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 321 do Código de Processo Civil; b) Juntar aos autos comprovante de 

residência, nos termos do art. 319, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Em igual prazo, devera apresentar nova procuração e declaração de 

hipossuficiência financeira, devidamente datadas e assinadas, nos termos 

do art. 321, paragrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 23 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016702-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR APARECIDO GONCALVES VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016702-05.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSIMAR 

APARECIDO GONCALVES VIEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição, Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT, cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento 

conforme o seu estado. Pois bem. Considerando que a parte autora não 

apresentou justificativa para sua ausência na audiência de conciliação, 

APLICO MULTA à parte autora, por ato atentatório à dignidade da justiça 

em valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser 

revertido em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 334, 

§8º, do Código de Processo Civil. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias 

para que a parte comprove o pagamento da multa, sob pena de inscrição 

em dívida ativa. Preclusa a via recursal e não comprovado o pagamento da 

multa, OFICIE-SE à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito 

em dívida ativa, nos termos do art. 77, §3º, do Diploma Processual Civil. 

Anoto, por oportuno, que a procuração geral para o foro, mesmo com 

poderes especiais, não supre a exigência do art. 334, §10, do CPC, que 

exige procuração específica para o ato. Compulsando os autos, verifico 

que a hipótese não é de extinção do processo (art. 354 do CPC), nem 

mesmo de julgamento antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há 

necessidade de produção de outras provas e não existem pedidos 

incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, a sanear 

o processo, nos termos do art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Além disso, 

a alegada ausência de comprovação da entrega de documentação na via 

administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da 

Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão entregues à 

Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”, de modo 

que, havendo omissão da requerida nesse sentido, deve arcar com o 

ônus daí decorrente, qual seja, presunção de integralização da 

documentação protocolizada na via administrativa. Saneado o processo 

(art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de organização para o 

seu julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em relação ao ônus probatório, 

registro que, na espécie, não se aplicam às disposições da Lei 

Consumerista, pois não configurada relação de consumo entre as partes 

(arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se recente julgado do 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de 

seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por Lei. Ausência de 

qualquer margem de discricionariedade no tocante ao oferecimento e às 

regras da indenização securitária pelas respectivas seguradoras, não 

havendo sequer a opção de contratação, tampouco de escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de relação de 

consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; 

REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 

de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 

09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 

partes. Nomeio como perito o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, 

brasileiro, casado, médico, CRM/MT 7.922, portador do CPF n.º 

813297091-87, RG 09296603, podendo ser encontrado na Avenida 

Bosque da Saúde, n.º 888, Edifício Saúde, sala 33, 3º andar, bairro 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone: 65-99228-5520 e 65-2127-8657, 

e-mail peritoernani@gmail.com e ernanicastrillon@yahoo.com.br. Fixo os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser 

rateados pelas partes, na forma do art. 95 do CPC. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC. No que tange a parte requerente, uma vez que é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita e não existem nos autos elementos aptos a 

ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável a regra do art. 98, 

§5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos honorários periciais 

a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, pela fazenda pública 

ou pelo requerido, conforme o caso. Efetuado depósito dos honorários, 

intime-se o experto, por meio eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, 

solicitando que informe o dia, hora e local para a realização da pericia, 

com antecedência mínima de 60 dias. Em seguida, dê-se ciência a parte 

autora do dia agendado para a realização da perícia, intimando-a 

pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, com a 

advertência de que a sua ausência ensejará na preclusão à produção da 

prova. Int. Cuiabá, 22 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1026658-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WARDELINO GOMES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026658-45.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

WARDELINO GOMES DA ROCHA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A AT Vistos em correição. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença 

ajuizada por Waldelino Gomes da Rocha em desfavor de Ympactus 

Comercial Ltda, ambos qualificado nos autos, em decorrência da sentença 

coletiva proferida nos autos do processo da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que condenou a requerida, além de outras 

medidas, à restituição das cotas adquiridas pelos investidores. Não 

obstante, compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente, por 

meio da petição acostada no Id. nº 9635876, apresentou pedido de 

desistência da demanda. É o breve relato. DECIDO. Tendo em vista que a 

parte requerida não apresentou contestação, é cabível a desistência da 

ação sem a oitiva da parte adversa, com a extinção do processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, § 4º, do Código de Processo 

Civil. Assim sendo, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação 

apresentada pela parte autora, o que faço para os fins e efeitos do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o processo, na forma do art. 485, inciso VIII, do 

supracitado Diploma Processual. Deixo de fixar honorários advocatícios 

porque o pedido de desistência foi apresentado antes do ingresso do 

advogado da parte requerida nos autos. Com fulcro no art. 90 do Código 

de Processo Civil, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, uma vez que a situação de hipossuficiência não ficou 
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caracterizada nos autos, considerando o alto investimento realizado pela 

parte autora. Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após 

tomadas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de 

Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009974-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULINO DE PADUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009974-45.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE 

PAULINO DE PADUA REQUERIDO: LOTUFO ENGENHARIA E 

CONSTRUCOES LTDA W Vistos em Correição. Compulsando os autos, 

verifica-se que, muito embora a parte autora tenha inserido no corpo da 

petição inicial enxerto do contrato firmado entre as partes, deixou de 

acostá-lo ao feito. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial com o fito de acostar aos 

autos documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual 

seja, o contrato firmado entre as parte, sob pena de extinção do feito, ex 

vi do disposto no art. 321 do Código de Processo Civil. Outrossim, tendo 

em vista que a procuração acostada no movimento Id. nº 5834058 não é 

contemporânea ao ajuizamento da ação, deverá a parte autora, em igual 

prazo, regularizar a sua representação, com a juntada de nova 

procuração com data atualizada, sob pena de extinção do feito, ex vi do 

disposto no art. 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032990-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIELLI ALVES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032990-28.2017.8.11.0041 AUTOR: FATIELLI ALVES 

DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

não instruiu a inicial com documento hábil a comprovar o prévio 

requerimento administrativo da indenização pleiteada. Ocorre que, no 

julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante a seguradora demandada. Ademais, a 

petição exordial deixou de atender alguns dos requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil, posto que a procuração (Id nº 10433540) e a 

declaração de hipossuficiência financeira (Id nº 10433540), não estão 

devidamente datas, e também o documento pessoal juntado (Id n 

10433540) esta ilegível. Além disso, verifica-se que a parte autora não 

atendeu ao disposto na Resolução nº 04/2016/TP do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, a qual acrescenta o artigo 13-A na Resolução n.º 

022/2011/TP, para assim dispor: “Art. 13-A. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade”. Ante o exposto, 

com fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil, determino seja intimada 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de 

indeferimento, emendar a inicial, a fim de: a) Acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, o prévio 

requerimento administrativo da indenização do seguro obrigatório DPVAT, 

sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 321 do Código de Processo Civil; b) Juntar aos autos nova 

procuração, devidamente assinadas e datadas, nos termos do art. 319, 

inciso II, do Código de Processo Civil. c) Juntar documento pessoal legível, 

nos termos do art. 319, inciso II, do Código de Processo Civil. e) Promover 

a classificação e organização dos documentos anexados, em 

conformidade com a supracitada resolução, sob pena de indeferimento, 

nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em 

igual prazo, ante a ausência de informação da data na qual foi subscrita a 

declaração constante no Id nº 10433540, deverá a parte autora 

comprovar a sua alegada situação de hipossuficiência, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita, consoante dispõe o art. 99, 

§2º do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037149-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO JORDAN DE OLIVEIRA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037149-14.2017.8.11.0041 AUTOR: LEONARDO 

JORDAN DE OLIVEIRA BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora não atendeu ao disposto na Resolução nº 

04/2016/TP do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a qual acrescenta o 

artigo 13-A na Resolução n.º 022/2011/TP, para assim dispor: “Art. 13-A. 

Será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização 

dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de 

forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade”. Ademais, a petição exordial deixou de atender alguns dos 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, posto que deixou de 

juntar o boletim de ocorrência, e a procuração e a declaração de 

hipossuficiência financeira, apesar de datadas são de 7 (sete) meses 

antes da propositura da ação. Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de: a) Com o fito de 

promover a classificação e organização dos documentos anexados, em 

conformidade com a supracitada resolução, sob pena de indeferimento, 

nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. b) 

Juntar aos autos o boletim de ocorrência. Em igual prazo, devera 

apresentar nova procuração e declaração de hipossuficiência financeira, 

devidamente datadas e assinadas, nos termos do art. 321, paragrafo 

único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037816-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SILVEIRA MAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037816-97.2017.8.11.0041 AUTOR: LEANDRO 

SILVEIRA MAIA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

V Vistos em Correição. Compulsando os documentos carreados aos 

autos, verifica-se a procuração e a declaração de hipossuficiência 

apresentadas estão com datas desatualizadas (Id nº 11163545). Assim 

sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar a sua representação, com a juntada de nova procuração, e a 

declaração de hipossuficiência devidamente assinada e datada, sob pena 

de extinção do feito, ex vi do disposto no art. 76, § 1º, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Em igual prazo, devera juntar aos autos documento 

pessoal, posto os que constados no movimento Id nº 11163545 – pág. 03, 

não estão legíveis, nos termos do art. 321, paragrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033608-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DINIZ DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033608-70.2017.8.11.0041 AUTOR: DANIELE DINIZ 

DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS M 

Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifico que a procuração e 

a declaração de hipossuficiência apresentadas estão com datas 

desatualizadas ( ID. 10533680 ). Assim sendo, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a sua representação, com 

a juntada de nova procuração, e a declaração de hipossuficiência 

devidamente assinada e datada, sob pena de extinção do feito, ex vi do 

disposto no art. 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033741-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JIUVANYA ANDRETY DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033741-15.2017.8.11.0041 AUTOR: JIUVANYA 

ANDRETY DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos em Correição. Compulsando os documentos carreados 

aos autos, verifica-se que o requerimento administrativo apresentado pela 

parte autora foi protocolado no dia 10.11.2017 (Id. nº 10762530), assim 

como que a presente demanda foi ajuizada no dia 01.11.2017. Ocorre que, 

nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74, o prazo para pagamento da 

indenização na esfera administrativa pode ocorrer em até 30 (trinta) dias 

da entrega dos documentos, razão pela qual entendo precoce o 

ajuizamento de demanda judicial antes do transcurso do referido prazo. 

Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, esclarecendo se não ocorreu, até a presente 

data, o pagamento da indenização pela via administrativa, sob pena de 

extinção do feito, ex vi do disposto no art. 321 do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032897-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DE SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032897-65.2017.8.11.0041 AUTOR: CLAUDEMIR DE 

SOUZA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

M Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis 

a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela 

parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 25 de abril de 2018, ao 

09h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 06. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033705-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA DOS SANTOS BARATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033705-70.2017.8.11.0041 AUTOR: NAYARA DOS 

SANTOS BARATA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 25 de abril de 2018, ao 

11h45min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 5. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 
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defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033752-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA QUEILA DE CAMPOS GOUVEIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033752-44.2017.8.11.0041 AUTOR: EDVANIA 

QUEILA DE CAMPOS GOUVEIA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS M Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 25 de abril 

de 2018, ao 12h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 05. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu desinteresse 

na composição consensual e havendo, também, manifestação de 

desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da 

data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se 

o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo 

para apresentação de defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032922-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. S. R. (AUTOR)

MAURINETE DA SILVA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032922-78.2017.8.11.0041 AUTOR: LUIZ FABIANO 

SOARES RIBEIRO, MAURINETE DA SILVA SOARES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS M Vistos em Correição. Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 

98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 25 de abril de 2018, ao 10h00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032762-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DA MOTA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NUNES ONOFRE OAB - MT23519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032762-53.2017.8.11.0041 AUTOR: ALEX JUNIOR DA 

MOTA MENDES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. M Vistos em Correição. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora, não instruiu a inicial com documento hábil a 

comprovar o prévio requerimento administrativo da indenização pleiteada. 

Ocorre que, no julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de 

repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de 

interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não 

demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante a seguradora 

demandada. Assim, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, o prévio 

requerimento administrativo da indenização do seguro obrigatório DPVAT, 

sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033303-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON RIBEIRO DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033303-86.2017.8.11.0041 AUTOR: WEMERSON 

RIBEIRO DE BARROS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 25 de abril de 2018, ao 

10h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 06. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 
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No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033784-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO BATISTA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033784-49.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

REGINALDO BATISTA DE FRANCA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. M Vistos em Correição. 

Compulsando os documentos carreados aos autos, verifica-se que o 

requerimento administrativo apresentado pela parte autora foi protocolado 

no dia 06.11.2017 (Id. nº 10758148), assim como que a presente demanda 

foi ajuizada no dia 03.11.2017. Ocorre que, nos termos do art. 5º, § 1º, da 

Lei nº 6.194/74, o prazo para pagamento da indenização na esfera 

administrativa pode ocorrer em até 30 (trinta) dias da entrega dos 

documentos, razão pela qual entendo precoce o ajuizamento de demanda 

judicial antes do transcurso do referido prazo. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

esclarecendo se não ocorreu, até a presente data, o pagamento da 

indenização pela via administrativa, sob pena de extinção do feito, ex vi do 

disposto no art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 22 

de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033785-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033785-34.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JONAS 

DOS SANTOS REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. M Vistos em Correição. Compulsando os 

documentos carreados aos autos, verifica-se que o requerimento 

administrativo apresentado pela parte autora foi protocolado no dia 

06.11.2017 (Id. nº 10758084), assim como que a presente demanda foi 

ajuizada no dia 03.11.2017. Ocorre que, nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei 

nº 6.194/74, o prazo para pagamento da indenização na esfera 

administrativa pode ocorrer em até 30 (trinta) dias da entrega dos 

documentos, razão pela qual entendo precoce o ajuizamento de demanda 

judicial antes do transcurso do referido prazo. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

esclarecendo se não ocorreu, até a presente data, o pagamento da 

indenização pela via administrativa, sob pena de extinção do feito, ex vi do 

disposto no art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 22 

de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1032042-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOBERTO PIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032042-86.2017.8.11.0041 REQUERENTE: NOBERTO 

PIRES DE OLIVEIRA Vistos em Correição. Trata-se de Ação de 

Restauração de Registro Civil ajuizada por Noberto Pires de Oliveira, 

qualificado nos autos em epígrafe, objetivando a restauração de sua 

certidão de nascimento. Narra a inicial que: “O presente pedido objetiva a 

restauração da Certidão de Nascimento do Sr. NOBERTO PIRES DE 

OLIVEIRA, nascido em 05 de julho de 1948, conforme os documentos 

anexos. Consigne-se que, em que pese o Requerente afirmar que a sua 1ª 

(primeira) via da Certidão de Nascimento fora lavrada pelo 2º Serviço 

Notarial e Registral de Várzea Grande/MT, esta se encontra extraviada. 

Assim, o Autor solicitou ao referido cartório a 2ª (segunda) via do seu 

registro de Nascimento, oportunidade em que fora surpreendido com a 

resposta NEGATIVA, informando que ali NADA CONSTA referente ao seu 

assento de nascimento, consoante negativa anexa. Insta salientar, que o 

Cartório de Várzea Grande/MT, apesar de não ter constado explicitamente 

na certidão negativa, informou ao autor que ocorreu uma enchente há 

alguns anos, e o livro no qual consta o registro de nascimento do mesmo 

foi extraviado. Deste modo, permanece o Requerente impossibilitado de 

retirar a 2ª (segunda) via de seu Registro de Nascimento, mesmo sendo 

certo e verdadeiro que seu registro fora realizados no aludido Cartório. 

Assim, pleiteia o Requerente que seja feita a restauração do seu Registro 

de Nascimento, constando os seguintes dados: Nome: NOBERTO PIRES DE 

OLIVEIRA Data do nascimento: 05/071948 Local: CIDADE DE CUIABA NO 

ESTADO DE MATO GROSSO. Assim, de modo a evitar prejuízos maiores, 

sobretudo pelos fatos supracitados, faz-se necessário a propositura do 

presente pedido a fim de RESTAURAR a Certidão de Nascimento do 

Autor”. Com vista dos autos, o representante do Ministério Público 

manifestou-se pelo acolhimento do pedido (Id nº 11131471). Vieram-me os 

autos em conclusão. É o relatório. DECIDO. Ab initio, para fins de aplicação 

do art. 12, § 2º, inciso IX, do Código de Processo Civil, reconheço a 

urgência no julgamento da presente causa, eis que versa sobre direito à 

identidade pessoal do ser humano (direito da personalidade), não podendo 

aguardar indefinidamente a sua solução, sob pena de malferir direito 

fundamental consagrado pela Magna Carta de 1988. Pois bem. É cediço 

que os registros civis são disciplinados pela Lei nº 6.015, de 31 de 

dezembro de 1973, que trata do procedimento judicial para as retificações, 

restaurações e suprimentos dos assentamentos no Registro Civil, donde 

se conclui que as certidões referentes aos registros das pessoas gozam 

de presunção juris tantum de veracidade, ou seja, podem ser 

desconstituídas diante da prova cabal e irrefutável em contrário. A 

respeito do tema, eis a lição de Fabrício Zamprogna Matiello, na obra 

Código Civil Comentado, 2ª edição, Editora TR, pág.29, litteris: "As 

certidões são instrumentos hábeis a fazer prova do estado, guardando 

presunção juris tantum (relativa) de certeza, e, portanto, somente 

sucumbindo mediante prova irrefragável em contrário." Nesse contexto, 

após analisar os fatos que circundam a pretensão e as provas carreadas 

aos autos, este Juízo está convencido da procedência da ação. Assim 

sendo, não vislumbro impedimento legal ao deferimento do pedido, uma 

vez que a restauração requerida não causará prejuízos à terceiro ou à 

segurança pública. Com efeito, como bem assentado pelo Ministério 

Público, “o pedido de restauração de registro civil de nascimento deve ser 

conhecido, eis que a parte interessada obteve, no passado, a certidão de 

nascimento cujo assento não foi documentado ou registrado em livro 

próprio. As cópias de documentos civis juntados aos autos (ID.10299492 

e 10299506), corrobora que deveria existir o registro de nascimento da 

requerente e por algum motivo, geralmente o extravio e perda do livro, não 

foi possível reproduzir a segunda via, sendo o caso, portanto, passível de 

restauração. Dessa forma, as provas carreadas são suficientes para o 

pronto atendimento do pedido, razão pela qual manifesto pela sua 

procedência. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com 

fundamento no art. 109 da Lei n.º 6.015/73 e no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, determinando a restauração do assento de 

nascimento do autor. Expeça-se o respectivo mandado de retificação ao 

Cartório de Registro Civil competente, com as formalidades legais. Sem 

custas e honorários. Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 23 de Janeiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1033847-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO COPETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033847-74.2017.8.11.0041 REQUERENTE: GERALDO 

COPETTI REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. M Vistos em Correição. Compulsando os 

documentos carreados aos autos, verifica-se que o requerimento 

administrativo apresentado pela parte autora foi protocolado no dia 

06.11.2017 (Id. nº 10758074), assim como que a presente demanda foi 

ajuizada no dia 04.11.2017. Ocorre que, nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei 

nº 6.194/74, o prazo para pagamento da indenização na esfera 

administrativa pode ocorrer em até 30 (trinta) dias da entrega dos 

documentos, razão pela qual entendo precoce o ajuizamento de demanda 

judicial antes do transcurso do referido prazo. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

esclarecendo se não ocorreu, até a presente data, o pagamento da 

indenização pela via administrativa, sob pena de extinção do feito, ex vi do 

disposto no art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 22 

de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033977-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKE ANDREW MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033977-64.2017.8.11.0041 AUTOR: MAYKE 

ANDREW MENDES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 25 de abril de 2018, ao 

11h45min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 06. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002975-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIZ PIRAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LACAVA CONVENIENCIA LTDA ME - ME (RÉU)

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002975-76.2017.8.11.0041 AUTOR: FERNANDO LUIZ 

PIRAN RÉU: LACAVA CONVENIENCIA LTDA ME - ME, EDUARDO MOREIRA 

LEITE MAHON Vistos em Correição. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA, 

proposta por Fernando Luis Piran em desfavor de Lacava Conveniência 

LTDA – ME . A parte autora foi devidamente intimada para recolher as 

custas processuais, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo. É o 

breve relato. DECIDO. Compulsando detidamente aos autos, verifica-se 

que a parte autora, não amparada pelos benefícios da gratuidade da 

justiça, não recolheu as custas iniciais no prazo de lei. Diante do exposto, 

com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, determino o 

cancelamento da distribuição do presente feito. Em consequência, JULGO 

EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte 

exequente em custas, pois não houve o recebimento da inicial. Da mesma 

forma, inexiste condenação em honorários de sucumbência, eis que não 

se operou a citação. Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá/MT, 23 de 

Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito M

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033932-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033932-60.2017.8.11.0041 AUTOR: EVA RODRIGUES 

DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS M 

Vistos em Correição. Compulsando os documentos carreados aos autos, 

verifica-se que o requerimento administrativo apresentado pela parte 

autora foi protocolado no dia 07.11.2017 (Id. nº 10758817), assim como 

que a presente demanda foi ajuizada logo em seguida, no dia 06.11.2017. 

Ocorre que, nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74, o prazo para 

pagamento da indenização na esfera administrativa pode ocorrer em até 

30 (trinta) dias da entrega dos documentos, razão pela qual entendo 

precoce o ajuizamento de demanda judicial antes do transcurso do 

referido prazo. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, esclarecendo se não ocorreu, 

até a presente data, o pagamento da indenização pela via administrativa, 

sob pena de extinção do feito, ex vi do disposto no art. 321 do Código de 

Processo Civil. Considerando que a procuração e declaração de pobreza 

acostada no movimento Id. nº 10572657 não é contemporânea ao 

ajuizamento da ação, deverá a parte autora, em igual prazo, regularizar a 

sua representação, com a juntada de nova procuração e declaração com 

data atualizada, sob pena de extinção do feito, ex vi do disposto no art. 

76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de 

Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034606-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034606-38.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CLAUDIA 
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ADRIANA SALVIANO DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS M Vistos em Correição. Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 

98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 25 de abril de 2018, ao 08h15min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 07. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1025567-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JUNIOR MARQUES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025567-17.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LEANDRO 

JUNIOR MARQUES DA ROCHA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

AT Vistos em Correição. Verifica-se que a parte autora pediu o 

deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando 

não possuir condições financeiras de arcar com os custos do processo. 

Entretanto, compulsando os autos, constata-se que os documentos 

contidos nos autos contradizem a alegada situação de hipossuficiência da 

parte autora. Pois bem. É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil 

assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, 

o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do 

mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na 

petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se justifica se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

sua concessão. Com efeito, embora exista presunção de veracidade da 

alegada hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, 

uma constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois conforme ressai 

dos autos, o requerente investiu junto à requerida o valor de R$ 24.000,00 

( vinte e quatro mil reais), situação que obsta, neste primeiro momento, o 

acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. O Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade de 

comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, mas 

não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica o 

indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível à 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia 

dos três últimos comprovantes de rendimento e/ou de outros documentos 

que comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Atendidas as determinações 

ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz poderá 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO 

REVOGADO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o benefício, não basta que a parte 

firme declaração de que não está em condições de pagar as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a necessidade 

do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. 3- Na espécie, a Agravante acostou apenas as 

declarações de insuficiência de recursos financeiros e de renda familiar, 

que não têm o condão de comprovar a hipossuficiência, em razão da sua 

presunção relativa. 4- Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 

27/04/2017). [3] AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS 

PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – 

RECURSO DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, incabível a concessão do 

benefício àqueles que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1029845-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA LEMES PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741/O (ADVOGADO)
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SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT0004076A (ADVOGADO)

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT0004960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029845-61.2017.8.11.0041 REQUERENTE: RITA DE 

CASSIA LEMES PRADO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A AT 

Vistos em Correição. Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir 

condições financeiras de arcar com os custos do processo. Pois bem. É 

certo que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa 

natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de 

justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o 

pedido de gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o 

seu indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois conforme ressai 

dos autos, a requerente investiu junto à requerida o valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), situação que obsta, neste primeiro momento, o 

acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. O Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade de 

comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, mas 

não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica o 

indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível à 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob 

pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Atendidas as 

determinações ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o 

caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1020282-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL HERMES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ROSA NICANOR DE SOUZA OAB - MT0013889A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELAMIR GOETTERT (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020282-77.2016.8.11.0041 AUTOR: LORIVAL 

HERMES DE ARAUJO RÉU: BELAMIR GOETTERT M Vistos em Correição. 

Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE COISA MÓVEL C/C 

RESCISÃO CONTRATUAL, proposta por Lorival Hermes de Araujo em 

desfavor de Belamir Goettert. Indeferido parcialmente o pedido de Justiça 

Gratuita, a parte autora foi devidamente intimada para provar a 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo ou 

recolher as custas processuais, contudo, a parte requerente deixou 

transcorrer in albis o prazo. É o breve relato. DECIDO. Compulsando 

detidamente aos autos, verifica-se que a parte autora, não amparada 

pelos benefícios da gratuidade da justiça, não recolheu as custas iniciais 

no prazo de lei. Diante do exposto, com fulcro no artigo 290 do Código de 

Processo Civil, determino o cancelamento da distribuição do presente feito. 

Em conseqüência, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar a parte exequente em custas, pois não houve o 

recebimento da inicial. Da mesma forma, inexiste condenação em 

honorários de sucumbência, eis que não se operou a citação. Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos. Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025885-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIBERE BARBOSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLE RANE MIRANDA JULIO OAB - MT21175/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025885-97.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

HENRIBERE BARBOSA RODRIGUES REQUERIDO: SDB COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - ME Vistos em Correição. Verifica-se que a parte 

autora pediu o deferimento dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, sustentando não possuir condições financeiras de arcar com os 

custos do processo. É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil 

assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, 

o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do 

mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na 

petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se justifica se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

sua concessão. Com efeito, embora exista presunção de veracidade da 

alegada hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, 

uma constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois a autora é 

qualificada como enfermeira e informou que, no dia dos fatos, sacou o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Além disso, acostou aos autos a nota 

fiscal de uma pulseira no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos 

reais), situação que obsta, neste primeiro momento, o acolhimento da 

alegada hipossuficiência de recursos. O Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso tem se posicionado pela necessidade de comprovação quando a 

parte requer os benefícios da justiça gratuita, mas não traz elementos que 

apontem sua hipossuficiência, o que justifica o indeferimento. Nesse 

sentido, colaciono trechos de votos relatores de recentes julgados: “Como 

é cediço, a parte que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, 

elementos que comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade 

para obtenção do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou 

demonstrado a autorizar a concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, 

a simples declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, mas, sim de comprovação razoável, 

mínima, da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar 

com o pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] 

Dessa forma, se faz imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos cópias dos holerites atualizados e/ou 

outros documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. 

Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: 

“Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017). L

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1038674-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE LARA PINTO (REQUERENTE)

TONI MARCIO DE LARA PINTO (REQUERENTE)

VERA REGINA DA SILVA CARNEIRO (REQUERENTE)

ANTONIA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

IVAN DE LARA PINTO (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO)

LEIDIANE COSTA DA SILVA OAB - MT9250/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCY SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038674-31.2017.8.11.0041 REQUERENTE: TONI 

MARCIO DE LARA PINTO, ADILSON DE LARA PINTO, IVAN DE LARA 

PINTO, MARIA APARECIDA DA SILVA, VERA REGINA DA SILVA 

CARNEIRO, ANTONIA CRISTINA DA SILVA REQUERIDO: LUCY SILVA V 

Vistos em Correição. Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir 

condições financeiras de arcar com os custos do processo. É certo que o 

art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou 

jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. 

Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de 

gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o seu 

indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 
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autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, posto que, sendo seis 

os autores, as despesas processuais podem ser repartidas, de maneira 

que necessária a demonstração da efetiva inexistência de condição 

econômica para recolher o valor fracionado das custas. O Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade de 

comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, mas 

não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica o 

indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível a 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos seus 

comprovantes de rendimentos atuais e/ou de outros documentos que 

comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Em igual prazo, deverá a parte 

autora emendar a petição inicial com o fito de indicar profissão da autora 

Antônia Cristina da Silva e o endereço eletrônico dos autores, nos termos 

do art. 319, inciso II, do Código de Processo Civil, assim como acostar aos 

autos os documentos pessoais do procurador do autor Adilson de Lara 

Pinto, Sr. Dorival Antonio Barrosi (Id. nº 11252868), sob pena de extinção 

da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de 

Processo Civil. Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para 

tanto, remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Janeiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, 

CPC: “Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033782-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ APARECIDO FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033782-79.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE LUIZ 

APARECIDO FERREIRA DIAS REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. M Vistos em Correição. 

Compulsando os documentos carreados aos autos, verifica-se que o 

requerimento administrativo apresentado pela parte autora foi protocolado 

no dia 06.11.2017 (Id. nº 10758094), assim como que a presente demanda 

foi ajuizada no dia 02.11.2017. Ocorre que, no julgamento do RE 

631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o 

Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência 

de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante a seguradora demandada, sendo 

doravante imprescidiel à propositura de ações dessa natureza a 

comprovação do prévio requerimento administrativo. Além disso, a 

Suprema Corte deliberou sobre à aplicação de regra de transição às 

ações ajuizadas até a data de 03.04.2014, sendo que, a partir de então, 

não seria mais oportunizada às partes o saneamento do vício, com a 

suspensão do processo. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Nº 631.240/MG – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, SEGURANÇA JURÍDICA E 

PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AFIRMAÇÃO DE NOTÓRIO 

ENTENDIMENTO DAS SEGURADORAS EM SENTIDO CONTRÁRIO À 

PRETENSÃO DOS SEGURADOS – DESCABIMENTO – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. Consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal 

Federal, a instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação, não implica em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

É cediço que, o interesse de agir, configura-se pelo binômio 

necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à 

pretensão, carece o autor do interesse processual. Aplica-se a regra de 

transição estabelecida no Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, às 

ações ajuizadas até a data de 03/09/2014. Proposta a demanda após tal 

período, não há falar no sobrestamento do feito, oportunizando-se ao 

Autor a dar entrada no pedido administrativo; não prosperando ainda, a 

tese de que resta caracterizado o interesse de agir, em razão da 

apresentação de contestação pelo Réu. Não merece acolhida o argumento 

de violação aos princípios da segurança jurídica ou da proteção da 

confiança, uma vez que, o instituto da repercussão geral, possui 

justamente por função precípua, assegurar a segurança dos 

jurisdicionados, com o fito de garantir a efetividade e uniformização dos 

provimentos jurisdicionais. Entende-se como prequestionada a matéria que 

foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a 

referência expressa a dispositivos legais e constitucionais 

(prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido 
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efetivamente decidida (prequestionamento implícito)” (TJMT, AgR 

77531/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, 

Publicado no DJE 07/12/2016). Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL com fundamento no art. 320 c/c art. 321, parágrafo único, ambos 

do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do 

mesmo estatuto processual. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora 

ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o 

credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 

05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, 

extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

mesmo Código. Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida 

sequer constituiu advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE 

a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do 

CPC). Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038027-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038027-36.2017.8.11.0041 AUTOR: ADILSON 

ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que, o 

requerente juntou o documento pessoal (Id nº 11023364), no entanto não 

esta legível. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a petição inicial trazendo aos autos copias do 

documento pessoal legível, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do art. 321, paragrafo único, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028857-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE ARAUJO SELESTINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028857-40.2017.8.11.0041 AUTOR: MARCOS DE 

ARAUJO SELESTINO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. V Vistos em Correição. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora não instruiu a inicial com documento hábil a 

comprovar o prévio requerimento administrativo da indenização pleiteada. 

Além disso, não informou na inicial a profissão e o endereço eletrônico do 

requerente. Ocorre que, no julgamento do RE 631.240/RG, realizado em 

sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que 

carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte 

que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante a 

seguradora demandada. Ademais, a petição exordial deixou de atender 

alguns dos requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, posto que a 

procuração e a declaração de hipossuficiência financeira, apesar de 

assinadas e datadas a assinatura não estão legíveis. Ante o exposto, com 

fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil, determino seja intimada a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de 

indeferimento, emendar a inicial, a fim de: a) Acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, o prévio 

requerimento administrativo da indenização do seguro obrigatório DPVAT, 

sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 321 do Código de Processo Civil; b) Juntar aos autos comprovante de 

residência, nos termos do art. 319, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Em igual prazo, devera apresentar nova procuração e declaração de 

hipossuficiência financeira, devidamente datadas e assinadas, nos termos 

do art. 321, paragrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 23 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032990-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIELLI ALVES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032990-28.2017.8.11.0041 AUTOR: FATIELLI ALVES 

DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

não instruiu a inicial com documento hábil a comprovar o prévio 

requerimento administrativo da indenização pleiteada. Ocorre que, no 

julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante a seguradora demandada. Ademais, a 

petição exordial deixou de atender alguns dos requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil, posto que a procuração (Id nº 10433540) e a 

declaração de hipossuficiência financeira (Id nº 10433540), não estão 

devidamente datas, e também o documento pessoal juntado (Id n 

10433540) esta ilegível. Além disso, verifica-se que a parte autora não 

atendeu ao disposto na Resolução nº 04/2016/TP do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, a qual acrescenta o artigo 13-A na Resolução n.º 

022/2011/TP, para assim dispor: “Art. 13-A. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade”. Ante o exposto, 

com fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil, determino seja intimada 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de 

indeferimento, emendar a inicial, a fim de: a) Acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, o prévio 

requerimento administrativo da indenização do seguro obrigatório DPVAT, 

sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 321 do Código de Processo Civil; b) Juntar aos autos nova 

procuração, devidamente assinadas e datadas, nos termos do art. 319, 

inciso II, do Código de Processo Civil. c) Juntar documento pessoal legível, 

nos termos do art. 319, inciso II, do Código de Processo Civil. e) Promover 

a classificação e organização dos documentos anexados, em 

conformidade com a supracitada resolução, sob pena de indeferimento, 

nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em 

igual prazo, ante a ausência de informação da data na qual foi subscrita a 

declaração constante no Id nº 10433540, deverá a parte autora 

comprovar a sua alegada situação de hipossuficiência, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita, consoante dispõe o art. 99, 

§2º do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014082-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO MACHADO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014082-20.2017.8.11.0041 AUTOR: GENESIO 

MACHADO DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos em Correição, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT, cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o 

seu estado. Pois bem. Considerando que a parte autora não apresentou 

justificativa para sua ausência na audiência de conciliação, APLICO 

MULTA à parte autora, por ato atentatório à dignidade da justiça em valor 

correspondente a 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser revertido 

em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 334, §8º, do 

Código de Processo Civil. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que 

a parte comprove o pagamento da multa, sob pena de inscrição em dívida 

ativa. Preclusa a via recursal e não comprovado o pagamento da multa, 

OFICIE-SE à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em 

dívida ativa, nos termos do art. 77, §3º, do Diploma Processual Civil. Anoto, 

por oportuno, que a procuração geral para o foro, mesmo com poderes 

especiais, não supre a exigência do art. 334, §10, do CPC, que exige 

procuração específica para o ato. Compulsando os autos, verifico que a 

hipótese não é de extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de 

julgamento antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade 

de produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos 

[arts. 355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, a sanear o processo, 

nos termos do art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Além disso, 

a alegada ausência de comprovação da entrega de documentação na via 

administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da 

Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão entregues à 

Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”, de modo 

que, havendo omissão da requerida nesse sentido, deve arcar com o 

ônus daí decorrente, qual seja, presunção de integralização da 

documentação protocolizada na via administrativa. Saneado o processo 

(art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de organização para o 

seu julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em relação ao ônus probatório, 

registro que, na espécie, não se aplicam às disposições da Lei 

Consumerista, pois não configurada relação de consumo entre as partes 

(arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se recente julgado do 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de 

seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por Lei. Ausência de 

qualquer margem de discricionariedade no tocante ao oferecimento e às 

regras da indenização securitária pelas respectivas seguradoras, não 

havendo sequer a opção de contratação, tampouco de escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de relação de 

consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; 

REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 

de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 

09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 

partes. Nomeio como perito o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, 

brasileiro, casado, médico, CRM/MT 7.922, portador do CPF n.º 

813297091-87, RG 09296603, podendo ser encontrado na Avenida 

Bosque da Saúde, n.º 888, Edifício Saúde, sala 33, 3º andar, bairro 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone: 65-99228-5520 e 65-2127-8657, 

e-mail peritoernani@gmail.com e ernanicastrillon@yahoo.com.br. Fixo os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser 

rateados pelas partes, na forma do art. 95 do CPC. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC. No que tange a parte requerente, uma vez que é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita e não existem nos autos elementos aptos a 

ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável a regra do art. 98, 

§5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos honorários periciais 

a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, pela fazenda pública 

ou pelo requerido, conforme o caso. Efetuado depósito dos honorários, 

intime-se o experto, por meio eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, 

solicitando que informe o dia, hora e local para a realização da pericia, 

com antecedência mínima de 60 dias. Em seguida, dê-se ciência a parte 

autora do dia agendado para a realização da perícia, intimando-a 

pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, com a 

advertência de que a sua ausência ensejará na preclusão à produção da 

prova. Int. Cuiabá, 22 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008491-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEONES ROSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1008491-77.2017.8.11.0041 AUTOR: ELEONES ROSA 

DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

V Vistos em Correição. Trata-se de Ação Sumária de Cobrança do Seguro 

proposta por Eleones Rosa dos Santos, em desfavor de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais. Durante o regular trâmite do feito, constou-se a 

ausência de prévio requerimento administrativo. É o breve relato. DECIDO. 

No julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de repercussão 

geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de 

agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter 

realizado requerimento administrativo perante a seguradora demandada, 

sendo doravante imprescidiel à propositura de ações dessa natureza a 

comprovalção do prévio requerimento administrativo. Além disso, a 

Suprema Corte deliberou sobre à aplicação de regra de transição às 
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ações ajuizadas até a data de 03.04.2014, sendo que, a partir de então, 

não seria mais oportunizada às partes o saneamento do vício, com a 

suspensão do processo. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Nº 631.240/MG – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, SEGURANÇA JURÍDICA E 

PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AFIRMAÇÃO DE NOTÓRIO 

ENTENDIMENTO DAS SEGURADORAS EM SENTIDO CONTRÁRIO À 

PRETENSÃO DOS SEGURADOS – DESCABIMENTO – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. Consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal 

Federal, a instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação, não implica em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

É cediço que, o interesse de agir, configura-se pelo binômio 

necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à 

pretensão, carece o autor do interesse processual. Aplica-se a regra de 

transição estabelecida no Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, às 

ações ajuizadas até a data de 03/09/2014. Proposta a demanda após tal 

período, não há falar no sobrestamento do feito, oportunizando-se ao 

Autor a dar entrada no pedido administrativo; não prosperando ainda, a 

tese de que resta caracterizado o interesse de agir, em razão da 

apresentação de contestação pelo Réu. Não merece acolhida o argumento 

de violação aos princípios da segurança jurídica ou da proteção da 

confiança, uma vez que, o instituto da repercussão geral, possui 

justamente por função precípua, assegurar a segurança dos 

jurisdicionados, com o fito de garantir a efetividade e uniformização dos 

provimentos jurisdicionais. Entende-se como prequestionada a matéria que 

foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a 

referência expressa a dispositivos legais e constitucionais 

(prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido 

efetivamente decidida (prequestionamento implícito)” (TJMT, AgR 

77531/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, 

Publicado no DJE 07/12/2016). Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, 

do CPC. CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais, honorários periciais e honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do 

art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Preclusa a 

via recursal, INTIME-SE a parte requerida do trânsito em julgado da 

sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018809-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS YAGO FIORIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018809-56.2016.8.11.0041 AUTOR: LUCAS YAGO 

FIORIO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, cujo 

procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado. 

Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC]. 

Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 do 

CPC. Afasto a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de 

requerimento administrativo, haja vista que o referido requerimento 

encontra-se acostado aos autos, no qual consta carimbo de recebimento 

da seguradora requerida. Além disso, a alegada ausência de 

comprovação da entrega de documentação na via administrativa deve ser 

rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os 

documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, 

mediante recibo, que os especificará”, de modo que, havendo omissão da 

requerida nesse sentido, deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, 

presunção de integralização da documentação protocolizada na via 

administrativa. Saneado o processo (art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), 

passo a fase de organização para o seu julgamento (art. 357, incisos II a 

V). E, em relação ao ônus probatório, registro que, na espécie, não se 

aplicam às disposições da Lei Consumerista, pois não configurada relação 

de consumo entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, 

colhe-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO 

ESPECIAL. Ação de cobrança de seguro obrigatório (dpvat). Obrigação 

imposta por Lei. Ausência de qualquer margem de discricionariedade no 

tocante ao oferecimento e às regras da indenização securitária pelas 

respectivas seguradoras, não havendo sequer a opção de contratação, 

tampouco de escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado. 

Inexistência de relação de consumo. Impossibilidade de inversão do ônus 

da prova com base no Código de Defesa do Consumidor. Recurso 

Especial desprovido. (STJ; REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; 

Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. 

Ausência de relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus 

probatório. Art. 373, §1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem 

maiores condições de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. 

Juntada de início de prova consistente em boletim de ocorrência e laudos 

médicos. Liminar confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; 

Maringá; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque 

Maranhão; Julg. 09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, 

sendo a hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante 

à produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 

partes. Nomeio como perito o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, 

brasileiro, casado, médico, CRM/MT 7.922, portador do CPF n.º 

813297091-87, RG 09296603, podendo ser encontrado na Avenida 

Bosque da Saúde, n.º 888, Edifício Saúde, sala 33, 3º andar, bairro 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone: 65-99228-5520 e 65-2127-8657, 

e-mail peritoernani@gmail.com e ernanicastrillon@yahoo.com.br. Fixo os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser 

rateados pelas partes, na forma do art. 95 do CPC. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC. No que tange a parte requerente, uma vez que é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita e não existem nos autos elementos aptos a 

ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável a regra do art. 98, 

§5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos honorários periciais 

a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, pela fazenda pública 

ou pelo requerido, conforme o caso. Efetuado depósito dos honorários, 

intime-se o experto, por meio eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, 

solicitando que informe o dia, hora e local para a realização da pericia, 

com antecedência mínima de 60 dias. Em seguida, dê-se ciência a parte 

autora do dia agendado para a realização da perícia, intimando-a 

pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, com a 
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advertência de que a sua ausência ensejará na preclusão à produção da 

prova. Int. Cuiabá, 22 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 111072 Nr: 2015-31.2003.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cemí Alves de Jesus - 

OAB:4264

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). Cemí Alves de Jesus, OAB/MT nº 4264, para que devolva estes 

autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, 

CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para 

providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1271139 Nr: 28038-23.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEMAC S. A. GRUPOS DE GERADORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO COSTA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA TAVARES LOPES - 

OAB:52148-RS, Valdo Marques da Silva Junior - OAB:37.511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Ao que se extrai dos autos, a carta precatória protocolada neste Juízo 

não preenche os requisitos descritos no art. 260 do Código de Processo 

Civil, vez que não veio acompanhada de documentos essenciais ao ato 

deprecado.

Com efeito, a missiva não veio instruída com cópia da petição inicial (inciso 

II do art. 260 do CPC), a qual deverá ser entregue à parte a ser citada na 

consumação do ato processual, conforme determina o inciso V do art. 250 

do Código de Processo Civil.

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que traga aos autos cópia da 

petição inicial no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-a, ainda, que a 

inércia por mais de 30 (trinta) dias acarretará na devolução da presente 

missiva sem o devido cumprimento (art. 393 da CNGC e art. 267, inciso I, 

do Código de Processo Civil).

Com o implemento da determinação judicial acima e recolhida a diligência 

de locomoção pela parte interessada, cumpra-se na forma deprecada, 

servindo cópia da presente como mandado.

Comunique-se ao r. Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do 

art. 1212 da CNGC.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 795462 Nr: 1796-66.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLA PATRICIA TEIXEIRA ALVES DE 

OLIVEIRA, ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, THO, ANTÔNIO CARLOS DE 

OLIVEIRA, THO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:6745/MT, LEONARDO MAIA MACEDO - OAB:20000/O, RENATA DE 

SOUZA LEÃO - OAB:13511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A

 Ficam devidamente intimadas às partes de que foi designada perícia para 

o dia 20/02/2018 às 10:00 horas, no consultório da Perita - Mairy Noce 

Brasil, situado na Clínica da Mulher, Rua G, n. 10, Miguel Sutil, nesta 

Capital, fundos do antigo Hospital São Thomé e nas imediações da TV 

Gazeta, sendo que o Advogado da parte Autora ficará responsável pela 

condução da parte, na data, horário e local para realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 888011 Nr: 21905-67.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 16.537,50 (dezesseis mil quinhentos e trinta e 

sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do 

evento danoso (11/01/2014), nos termos da Súmula 580 do STJ.Tendo em 

vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a 

parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do §2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 919801 Nr: 43328-83.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUREMA DE OLIVEIRA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(08/06/2014), nos termos da Súmula 580 do STJ.Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1271832 Nr: 28262-58.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANDERSON MANOEL PEREIRA NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEF GOMES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MENEZES - OAB:13322, 

CLAUDIA REGINA DA SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao que se extrai dos autos, a parte interessada não recolheu as custas 
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de distribuição da missiva neste Juízo, sendo que, muito embora na 

exordial conste pedido de assistência judiciária, a d. Magistrada do r. Juízo 

de origem não se manifestou acerca do pedido de justiça gratuita em seu 

despacho inaugural.

Dessa forma, intime-se a parte interessada para que, em 05 (cinco) dias, 

proceda com o recolhimento das custas processuais de distribuição e 

diligência ou, se desejar, diligencie junto ao r. Juízo de origem a fim de 

obter o decreto judicial acerca do pedido de assistência judiciária.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 393381 Nr: 28942-24.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA YUMIKO CRISANTO, KÁTIA CRISANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ÂNGELO DE MACEDO 

- OAB:6811-B/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373, VALDECIR 

CALÇA - OAB:5247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB:131436/RJ, 

CHRISTINE IHRÉ ROCUMBACK - OAB:112.781/RJ, DANIELA SAMPAIO 

STEINLE - OAB:12266-B/MT, DENISE GOMES SANTANA - OAB:86313 

OAB/RJ, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ, GIORDANO BRUNO 

PAURO FONTES OLIVEIRA - OAB:7238, LOUREMBERGUE ALVES 

JUNIOR - OAB:10.203 OAB MT

 Nesta data, intimo a parque requerida para apresentar os dados 

bancários atualizados para a devolução do valor excedente, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 821914 Nr: 28100-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUIMIR BENEDITO GALVÃO, SILVIA JOCIANE LEITE 

BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUÇÃO, 

INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA ME, EDEZIO JOSÉ DE OLIVEIRA, 

FRANCISCO KLEBER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO 

- OAB:7085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, LISIANE VALERIA LINHARES SCHMIDEL - 

OAB:9.358/MT

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça constante à fls. 237 

, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 836569 Nr: 41519-92.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELISBELA LIMA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA - 

OAB:12016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 842707 Nr: 46726-72.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MURUCCI PIROVANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

SCHEILLA C.L. MORAES - OAB:10222

 Ficam devidamente intimadas às partes de que a perícia designada para o 

dia 13 de março de 2018 às 09:00 horas, realizar-se-á no Consultório do 

Sr. Perito, Dr. Flávio Ribeiro de Mello, sito na Av. das Flores, n. 843, sala 

11, 1º andar, Bloco anexo de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá 

(entrada pela Rua das Dálias), Jardim Cuiabá, nesta Capital, tel. 3025 3060 

/ 99223 7073, sendo que o advogado da parte autora ficará responsável 

pela condução da parte na data e horário da realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 859384 Nr: 1252-44.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRDPS, SUCIE SANTOS DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos em Correição.

Compulsando os documentos carreados aos autos, verifica-se que a 

parte Autora atingiu a sua maioridade Civil.

Assim sendo, Intime-se a parte autora, pelo Diário da Justiça, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua representação processual.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 932204 Nr: 50504-16.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSC, LAURA LUCIANA RODRIGUES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos em Correição.

Compulsando os documentos carreados aos autos, verifica-se que a 

parte Autora atingiu a sua maioridade Civil.

Assim sendo, Intime-se a parte autora, pelo Diário da Justiça, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua representação processual.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1035830 Nr: 39512-59.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILTON ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO DA SILVA SOITO 

- OAB:114089/RJ, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (08/05/2015), nos 

termos da Súmula 580 do STJ.Tendo em vista que a parte autora sucumbiu 

em parte mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro 
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as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do 

art. 85 do Código de Processo Civil.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1072392 Nr: 56369-83.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACI ALCANTARA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos,

 Cuida-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro DPVAT 

formulado por Jaci Alcântara de Carvalho em desfavor de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais.

O processo entrou em crise em razão da não realização da perícia 

médica, diante da ausência da parte autora.

Em razão disso, determino seja a parte Autora intimada, por intermédio de 

seu procurador, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o seu 

endereço, com vistas à realização da prova pericial, anotando-se que a 

omissão ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

Informado o novo endereço, intime-se o perito para agendar nova data 

para realização da perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias, intimando-se, em seguida, a parte requerente.

Revogo o despacho de fls. 109 [a numerar].

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 66913 Nr: 323-02.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO LEONCIO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE COMERCIAL TRIÂNGULO LTDA, 

SOCIEDADE COMERCIAL AJJ LTDA, ANA PAULA JUNQUEIRA VILELA 

CARNEIRO VIANNA, ANTONIO EMÍLIO FEIERABEND, ANTONIO JOSÉ 

JUNQUEIRA VILELA, DOUGLAS DALBERTO NAVES, JOÃO ARANTES 

NETO, RICARDO BORGES ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT, ISIS BEATRIZ AMARAL DE ARAUJO - 

OAB:4125/MT, SAMIR HAMMOUD - OAB:5265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE SAPIA ZOCANTE 

SARAIVA - OAB:214.239/SP, AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - 

OAB:5882/MT, FILINTO CORRÊA DA COSTA JUNIOR - OAB:11.264/MT, 

GERALDO CÉSAR LOPES SARAIVA - OAB:160.510/SP, HELDA 

FERREIRA - OAB:9.138/MT, LUCIANA GAMBALLI CORREA DA COSTA - 

OAB:4.726, PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - OAB:17803, 

RENATO MAURILIO LOPES - OAB:145802/SP, RENATO MAURILIO 

LOPES - OAB:160.510/SP, SORAYA SAAB - OAB:288060, VERA LÚCIA 

DIAS CESCO LOPES - OAB:121853/SP

 Vistos.

Ab initio, anoto que as informações solicitadas por meio do Malote Digital 

acostado às fls. 1277/1278 foram prestadas nesta data.

Nos termos do disposto no art. 1.018, § 1º, do Código de Processo Civil, 

MATENHO a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

DEFIRO o pedido de fl. 1.229, tendo em vista que, em consulta ao Sistema 

Apolo, constatei que, de fato, o feito permaneceu com carga para o 

advogado da parte exequente do 30.11.2017 até o dia 12.12.2017.

No mais, certifique-se acerca do integral cumprimento do decisum de fls. 

1196/1200, assim como quanto ao decurso dos prazos concedidos às 

partes.

Em seguida, retornem os autos conclusos para apreciação dos pedidos 

constantes na petição de fls. 1226/1228.

Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de Janeiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 381795 Nr: 18182-16.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE BENEDITA DE MORAES CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA APARECIDA MUNHOL 

DE OLIVEIRA - OAB:10131/MT, TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - 

OAB:10826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A, FERNANDO MASCARELLO - OAB:11726/MT, 

JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, MARGARETE BLANCK 

MIGUEL SPADONI - OAB:8.058/MT, MARIO EDUARDO MARQUARDT - 

OAB:10.915-A/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente, via DJE, para requerer o 

cumprimento da sentença, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 730436 Nr: 26498-47.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXVINIL TINTAS E VERNIZES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHERZAN AUZANI - OAB:6624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 781908 Nr: 35527-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT COSTA THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDALINA PEREIRA CABRAL 

CORREA - OAB:10846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nesta data, intimo o requerente na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca das certidões negativas do sr. Oficial de justiça 

constante a fls 57.

Cuiabá - MT, 22 de janeiro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 796850 Nr: 3213-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EL CONDOR INDUSTRIA COMÉRCIO E CONTROLE 

TECNOLÓGICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUSTIN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDRO DIAS PORTO - 

OAB:152227, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS GUILHERME VANIN 

TURCHIARI - OAB:20461

 Vistos em Correição,

INTIME-SE o exequente via DJE (Diário de Justiça Eletrônico) para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias se manifeste, sobre a devolução da Carta 

Precatória de fls. 201/221.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 812973 Nr: 19455-88.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINÉIA APARECIDA GABANA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA ZILLO MARTINI - 

OAB:172402/SP, XAVIER TORRES VOUGA - OAB:154.356/SP

 Vistos em Correição.

Compulsando os documentos carreados aos autos, verifica-se que o 

petitório de habilitação de fl. 161 carece do contrato social da empresa 

requerida.

Em razão da ausência do ato constitutivo, não é possível aferir se o 

subscritor da procuração detém poderes de administração para 

representar a empresa requerida.

Ademais, também não consta nos autos os documentos pessoais do 

subscritor da procuração.

Dessa feita, INTIME-SE a parte requerida na figura da Dra. CATIA ZILLO 

MARTINI – OAB/SP 172.402 e Dr. XAVIER TORRER VOUGA – OAB/SP 

154.356 para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a sua 

representação, com a juntada dos documentos supracitados.

Transcorrido o prazo voltem-me conclusos para demais diligências 

pertinentes.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 18 de Janeiro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 954523 Nr: 2337-31.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU DREYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 6.413,00 (seis mil quatrocentos e treze reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (28/08/2013), nos 

termos da Súmula 580 do STJ.Tendo em vista que a parte autora sucumbiu 

em parte mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro 

as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do 

art. 85 do Código de Processo Civil.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1013863 Nr: 29225-37.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(19/12/2014), nos termos da Súmula 580 do STJ.Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1039144 Nr: 41225-69.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDWARD GOMES CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(17.08.2015), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1066613 Nr: 53945-68.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCI DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que foi designada perícia para 

o dia 22/01/2018 a partir das 09:00h, por ordem de chegada, no 

consultório do Perito - Dr. Reinaldo Prestes Neto, situado na Rua Pelotas, 

Quadra 05, Lote 07, CPA I, (fundos do terminal rodoviário), CEP 

78.055-100 – Fone: (65) 3641-7100/9635-6009, sendo que o advogado da 

parte autora ficará responsável pela condução da parte na data e horário 

da realização da perícia. O periciado deverá levar todos os documentos, 

atestados e exames complementares (RADIOGRAFIAS) que porventura 

possam ser úteis a confecção do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1073832 Nr: 57039-24.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 
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que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(18.07.2015), nos termos da Súmula 580 do STJ.Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1080344 Nr: 1668-41.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSMAR LIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA 

GONCALVES - OAB:17574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (08.06.2015), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista 

que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1131822 Nr: 23810-39.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAZ FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILENA CORREA RAMOS, MACIEL FRANCIONE 

GRANDO, AYRTON CASTRO MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148/MT, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1160792 Nr: 36250-67.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO REIS DA PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1267774 Nr: 26942-70.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO ALMEIDA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOLFO JOSÉ LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:15257/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos cópia das declarações de Imposto de Renda dos últimos dois 

exercícios e/ou de outros documentos que comprovem a sua alegada 

insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça 

Gratuita.Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-me os autos conclusos.Sem prejuízo, proceda-se o apensamento 

aos autos da Ação de Execução Código 1016500.Cumpra-se.Cuiabá, 18 

de Dezembro de 2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1269900 Nr: 27621-70.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATURAL DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURAL ONE S.A, BRUNO CICARONI 

ALBERICO, FERNANDA SCHAEDLER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MELLO LEAL - 

OAB:160120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Norton Astolfo Severo 

Batista Jr - OAB:40396/SP

 Impulsiono o feito a fim de intimar as partes acerca do seguinte despacho 

(fl. 109): "Vistos em Correição. Designo o dia 08.02.2018 às 15h30min 

para a inquirição das testemunhas arroladas à fl. 105. Considerando o que 

preconiza o art. 455 do Código de Processo Civil, deverá o(a) 

advogado(a) da parte interessada intimar a(s) testemunha(s) que arrolou 

do dia, da hora e do local da solenidade designada, nos moldes do § 1º do 

mesmo dispositivo ou, se preferir, conduzir a(s) testemunha(s) à 

audiência independentemente de intimação, sob pena de, em caso de não 

comparecimento ou de inércia na realização da intimação, ser considerado 

como desistência da inquirição da(s) testemunha(s) (§§ 2º e 3º do art. 455 

do Código de Processo Civil). Comunique-se ao r. Juízo deprecante na 

forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC, bem como da data 

designada para realização do ato deprecado. INTIMEM-SE as partes, por 

seus patronos, via DJE, advertindo de que a ausência injustificada do(a) 

advogado(a) à solenidade acarretará em dispensa da produção da prova 

e devolução imediata da missiva ao r. Juízo deprecante (§ 2º do art. 362 

do Código de Processo Civil). Às providências, com observância das 

disposições pertinentes da CNGC."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 395417 Nr: 30808-67.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPIFÂNIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. DE SOUZA CORREA TRANSPORTES - ME, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA NETZ DO AMARAL - 

OAB:10566, RICIELLI FORTES - OAB:18097, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI SAMMARCO ROSA - 

OAB:16831, MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - OAB:4626/MT, 

PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP, Sandra Mara de 

Almeida - OAB:10.658/MT, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:OAB/MT 

11.260

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 725729 Nr: 21472-68.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEISY MARA CAMPOS ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A, UNIVERSIDADE DE CUIABA 

- UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE MATO 
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GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033, JOSE 

EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:13.604-A, PAULA RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:13605-A

 Certifico e dou fé que o processo foi extinto por homologação de acordo 

judicial juntado às fls. 146/153 em que não consta qualquer referência de 

devolução de valores à requerida. Certifico também que não consta nos 

autos nenhum comprovante de depósito além do pagamento do acordo no 

valor de r$ 8.000,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 890818 Nr: 23771-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ELISIO MELQUIADES DE OLIVEIRA, MARIA 

DA GLORIA BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9788/MT, RUBENS AZEVEDO DA SILVA - OAB:4.176/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Diante da certidão de fl. 47, INTIME-SE parte interessada para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.213 da CNGC), advertindo-a, 

desde já, que a inércia por mais de 30 (trinta) dias acarretará na 

devolução da presente missiva sem o devido cumprimento (art. 393 da 

CNGC).

Transcorrido o prazo assinalado sem manifestação, devolva-se a 

presente carta precatória ao r. Juízo deprecante, fazendo constar as 

nossas homenagens.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 932174 Nr: 50486-92.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY DA SILVA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(01/04/2014), nos termos da Súmula 580 do STJ.Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1034316 Nr: 38778-11.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA BARROS SILVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - OAB:18.652 

OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 3.881,25 (Três mil oitocentos e oitenta e um 

reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do 

evento danoso (13/06/2015), nos termos da Súmula 580 do STJ.Tendo em 

vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a 

parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1069309 Nr: 55121-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRUCKAUTO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR PAULO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMÁRIO SECCO - 

OAB:OAB/RO 724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Diante da petição de fl. 13, devolva-se a presente missiva ao r. Juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1101650 Nr: 11182-18.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI LUIZ PELEGRINI, ANGÉLICA FERNANDES 

PELEGRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:15.244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA ZILLO MARTINI - 

OAB:172402/SP, XAVIER TORRES VOUGA - OAB:154.356/SP

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca da petição das 

fls. 186/191, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1123255 Nr: 20144-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR FABRIS, VERA LÚCIA CAMARGO 

PUPIN, JOSE PUPIN, BRUNO CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BILOTTI FERREIRA - 

OAB:247031 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando que a parte interessada juntou aos autos comprovante de 

pagamento da diligência, CUMPRA-SE a presente carta precatória na 

forma deprecada, servindo cópia da missiva como mandado.

Em caso de diligência positiva, devolva-se a presente missiva ao r. Juízo 

deprecante, consignando as nossas homenagens.

Do contrário, caso a diligência reste negativa, intime-se a parte 

interessada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.213 da 

CNGC), advertindo-a, desde já, que a inércia por mais de 30 (trinta) dias 

acarretará na devolução da presente missiva sem o devido cumprimento 

(art. 393 da CNGC).

Comunique-se ao r. Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do 

art. 1212 da CNGC.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1126738 Nr: 21624-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão negativa do Sr. oficial de justiça , no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1165578 Nr: 38180-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSM, RDSM, SONIA DE SOUZA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZANIA MARQUES VILELA - 

OAB:5.177B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando que a parte autora é assistida por advogada dativa, 

encaminhe-se cópia da certidão de diligência negativa ao r. Juízo 

deprecante a fim de que a parte autora diligencie e indique o exato 

endereço do requerido, no prazo de 30 dias (art. 1.213, § 1º, da CNGC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1231862 Nr: 15468-05.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LAS PALMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUCESSÃO DE MARIA CEZOLI VITOLA 

BRAGA, SANDRA MARIA RÖSLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MESTER - OAB:RS 

24.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da presente como 

mandado.

Em caso de diligência positiva, devolva-se a presente missiva ao r. Juízo 

deprecante, consignando as nossas homenagens.

Do contrário, caso a diligência reste negativa, intime-se a parte 

interessada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.213 da 

CNGC), advertindo-a, desde já, que a inércia por mais de 30 (trinta) dias 

acarretará na devolução da presente missiva sem o devido cumprimento 

(art. 393 da CNGC).

Comunique-se ao r. Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do 

art. 1212 da CNGC.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000475-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETH FERREIRA PAES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA 

FAZENDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000475-37.2017.8.11.0041 AUTOR: ELIETH 

FERREIRA PAES RÉU: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO 

MINISTERIO DA FAZENDA W Vistos em Correição. Cuida-se de Ação 

Revisional de Contrato, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por 

Elieth Ferreira Paes em desfavor de ASSEFAZ – Fundação Assistencial 

dos Servidores do Ministério da Fazenda, ambas qualificadas nos autos. A 

petição inicial foi recebida pelo decisum constante no Id. nº 4622989, 

ocasião na qual, contudo, não restou apreciado o pedido de tutela de 

urgência, mas tão somente designada audiência de conciliação. 

Regularmente citada (Id. nº 6150344), a parte requerida apresentou 

contestação no movimento de Id. nº 6670289. O termo de sessão de 

conciliação foi acostado aos autos no Id. nº 6693802, tendo a composição 

resultado infrutífera em razão da ausência da parte autora. Em seguida, na 

petição de Id. nº 10685863, a parte autora pugna pela apreciação do 

pedido de tutela de urgência, aduzindo que seus dados foram inclusos 

nos cadastros restritivos de crédito. Ato contínuo, a requerente 

apresentou impugnação à contestação (Id. nº 11281393), oportunidade na 

qual rebateu as alegações contidas na peça defensiva, postulando pela 

procedência dos pedidos nos moldes da exordial. Em síntese, eis o 

relatório. DECIDO. (i) Ausência na Audiência de Conciliação: Consoante 

anotado no relatório, a parte autora não compareceu à audiência de 

conciliação designada para o dia 26.04.2017 (Id. nº 6693802), nem 

apresentou justificativa para a sua ausência. Entretanto, não se extrai dos 

autos o expediente de intimação da parte autora quanto à designação da 

audiência de conciliação. Assim sendo, CERTIFIQUE-SE quanto à regular 

intimação da parte autora do decisum exarado no Id. nº 4622989. (ii) Da 

Tutela de Urgência: Sustenta a parte autora que o celebrou contrato de 

pretação de serviços médicos e hospitalares com a requerida, mas que, 

recentemente, constatou que seu plano estava ficando extremamente 

oneroso. Assevera que as mensalidades cobradas pela requerida estão 

sofrendo aumento acima do reajuste autorizado pela ANS – Agência 

Nacional de Saúde Suplementar, o que violaria as normas do Código de 

Defesa do Consumidor, por acarretar onerosidade excessiva. Aduz, 

ainda, que, acaso os juros e aumentos tivessem sido aplicados consoante 

o legalmente permitido pela ANS, o valor da mensalidade seria de R$ 

360,38 (trezentos e sessenta reais e tritna e oito centavos). Ao final, 

requer a antecipação de tutela para que seja determinado à requerida que 

proceda com a cobrança das mensalidades no valor supracitado (Id. nº 

4579267, pág. 12), assim como que realize a exclusão do nome da autora 

dos órgãos de proteção ao crédito e que reestabeleça o plano de saúde 

(Id. nº 1068583, pág. 2). Pois bem. Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, após detida análise dos autos, conclui-se que o pedido de 

tutela de urgência não comporta deferimento. Ab initio, cumpre anotar que, 

no que se refere aos planos coletivos, existem dois tipos, quais sejam: “os 

empresariais, que prestam assistência à saúde dos funcionários da 

empresa contratante graças ao vínculo empregatício ou estatutário; e os 

coletivos por adesão, que são contratados por pessoas jurídicas de 

caráter profissional, classista ou setorial, como conselhos, sindicatos e 

associações profissionais” [1]. No caso ora sub judice, extrai-se dos 

documentos acostados ao feito que as partes firmaram contrato em 

1º.05.1999 para utilização de serviços de saúde no plano denominado 

“Assefaz Plus IV” (Id. nº 4579452, pág. 7), sendo que, aos 03.04.2012, o 

referido plano foi extinto e a autora restou transferida compulsoriamente 

para o plano “Assefaz Safira Apartamento Empresarial” (Id. nº 6670410 e 

Id. nº 6670415). A partir do regulamento último plano supracitado, 

verifica-se que o mesmo possui características de plano coletivo 

empresarial, sendo regido pelas normas do Direito Civil e constituído com 

observância ao disposto na Resolução Normativa – RN nº 137, de 14 de 

Novembro de 2006, que dispõe sobre as entidades de autogestão no 

âmbito do sistema de saúde suplementar (arts. 3º e 4º, Id. nº 4579533, 

pág. 2/3). A fundação requerida, na qualidade de instituição de direito 

privado sem fins lucrativos (art. 2º do seu Estatuto, Id. nº 6670343), se 
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enquadra na regra contida no art. 2º, inciso II, da Resolução Normativa 

citada[2], pelo que, nos termos do § 1º do referido artigo, somente poderá 

operar plano privado de assistência à saúde coletivo e restrito aos 

beneficiários relacionados na norma. Nesse diapasão, o presente caso 

versa sobre plano coletivo de assistência à saúde mantido por entidade de 

autogestão. Ocorre que, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em 

recente decisão, reafirmou a questão pacificada em sua Segunda Seção, 

para inadmitir a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor 

aos contratos de plano de auto gestão. Veja-se: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À 

SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO 

NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. 1. A Segunda Seção, 

quando do julgamento do Recurso Especial 1.285.483/PB, Relator Ministro 

Luis Felipe Salomão, firmou o entendimento no sentido de que não se 

aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde 

administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de 

consumo. 2. Recurso Especial provido.” (REsp 1684207/MT, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 

10/10/2017). Desta feita, as condições que modulam o plano contratado 

pela parte autora, notadamente o reajuste das mensalidades, não estão 

sujeitas aos princípios e normas que regem as relações consumeristas. 

Além disso, o contrato firmado entre as partes, por envolver plano na 

modalidade coletiva, também não se pauta pelos limites estipulados pela 

ANS, sendo de livre estipulação, a fim de manter o equilíbrio contratual. 

Aliás, neste ponto, elucidativo é o que se afere da consulta ao sítio da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, referente aos reajustes 

dos planos coletivos de saúde, verbis: “A operadora pode reajustar a 

mensalidade dos planos de saúde quando quiser? Não. Os planos podem 

ter aumento quando acontecer mudança de faixa etária, de acordo com 

critérios definidos pela ANS e, uma vez ao ano, por variação de custos, 

na data de aniversário do contrato. Nos planos coletivos, o índice de 

reajuste por variação de custos é definido conforme as normas 

contratuais livremente estabelecidas entre a operadora de planos de 

saúde e a empresa que contratou o plano. Esse reajuste deve ser 

comunicado à ANS pela empresa que vende o plano no máximo até 30 

dias após sua aplicação.” [3] Com efeito, ao contrário do que sustenta a 

parte autora, os reajustes não estão sujeitos aos índices divulgados pela 

ANS, razão pela qual, até prova em contrário, há que se presumir que não 

foram realizados arbitrariamente e de forma aleatória, mas sim tendo por 

escopo preservar o equilíbrio do sistema, de forma a garantir a 

continuidade da cobertura aos segurados e a sobrevivência da própria 

Fundação. Sob essa realidade, não mantendo a requerente relação 

individualizada com a parte requerida, a pretensão autoral de revisão de 

cláusulas contratuais por abusividade carece de lastro jurídico, tendo em 

vista que o reajuste aplicado foi presumidamente pautado por critérios 

atuariais declarados, dos quais participaram os beneficiários como 

integrantes do Conselho Deliberativo. Portanto, entendo ausente, aos 

menos nesta fase, a probabilidade do direito, a qual está a depender de 

dilação probatória para aferição dos efetivos reajustes aplicados e da sua 

eventual abusividade. Por expressar situação análoga, colaciono a 

seguinte jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO 

DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE INDEFERIU A 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. Alegação de incorreção na 

aplicação do índice de reajuste contratual. Entidade de autogestão. 

Inaplicabilidade do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, por inexistência 

de relação de consumo. Precedentes do STJ. Ausência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito dos autores a justificar a concessão 

da referida tutela. Diante da ausência de fins lucrativos, a forma de 

obtenção de receitas e rateio de despesas nas referidas entidades é 

diferenciada, razão pela qual o valor correto do reajuste a ser aplicado no 

contrato celebrado entre as partes depende do aprofundamento do lastro 

probatório, com a devida instrução do processo. Indeferimento da tutela de 

urgência que se impunha. Decisão correta. Desprovimento do recurso.” 

(TJRJ; AI 0049331-53.2017.8.19.0000; São Gonçalo; Segunda Câmara 

Cível; Rel. Des. Paulo Sergio Prestes dos Santos; DORJ 07/12/2017; Pág. 

234). Assim sendo, estando ausente um dos requisitos do art. 300 do 

Código de Processo Civil, o indeferimento, por ora, é medida que se impõe. 

Destarte, uma vez ausentes, ao menos neste momento processual, a 

satisfação de todos requisitos legais necessários, INDEFIRO a tutela 

provisória de urgência requerida, sem prejuízo de sua reapreciação, caso 

assim se requeira e ocorra a comprovação dos pressupostos 

necessários. (iii) Do Saneamento e da Organização do Processo: O 

processo encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado. E, 

compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC]. 

Passo, em razão disso, ao saneamento e organização do processo, nos 

termos do art. 357 do CPC. No que tange ao saneamento [art. 357, inciso I], 

verifico que é necessária a resolução de questão processual pendente, 

razão pela qual passo a sua análise. Com efeito, a parte requerida arguiu, 

como matéria preliminar em sua contestação, a prescrição da pretensão 

da requerente, sustentando que o prazo prescricional in casu é de 01 

(um) ano ou, no máximo, trienal, nos termos, respectivamente, do §1º, 

inciso II, e do § 3º, inciso V, ambos do art. 206 do Código Civil (Id. nº 

6670289, pág. 3). A preliminar merece ser parcialmente acolhida, posto 

que o prazo prescricional para ajuizamento de demanda na qual se 

pretenda o ressarcimento de valores de prestações pretéritas pagas a 

maior ao plano de saúde é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, 

inciso IV, do Código Civil. De fato, in casu, o fundamento da devolução é o 

enriquecimento sem causa da requerida que teria se locupletado com o 

pagamento superior ao devido pela parte autora. Nesse sentido, vide os 

julgados a seguir: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE C/C 

RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A MAIOR. PLANO DE SAÚDE 

COLETIVO EM REGIME DE AUTOGESTÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 

INCIDÊNCIA DO ESTATUTO DO IDOSO. ASSEFAZ. REAJUSTES DE 

MENSALIDADES COM BASE NA LEI E NO CONTRATO. NÃO 

ABUSIVIDADE. DEU-SE PROVIMENTO AO APELO DA RÉ E NEGOU-SE 

PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES. 1. A pretensão condenatória 

decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste em contrato 

de plano de plano de saúde prescreve em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do 

CC/2002). 2. O Estatuto do Idoso tem aplicação imediata, inclusive sobre 

os contratos firmados antes da sua vigência. 3. Havendo previsão 

contratual e observados os parâmetros legais, não é abusivo o reajuste 

aplicado para corrigir situação deficitária do plano de saúde, demonstrada 

em estudo atuarial. 4. Deu-se provimento ao apelo da ré e negou-se 

provimento ao apelo dos autores.” (TJDF; APC 2014.01.1.118978-9; Ac. 

999.512; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Sérgio Rocha; Julg. 22/02/2017; 

DJDFTE 14/03/2017). “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE 

DE CLÁUSULA CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES - PLANO DE 

SAÚDE COLETIVO - LITISCONSORTE PASSIVO NÃO VERIFICADO - 

PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO (ART. 206, §3º, 

V, DO CC/2002) - REAJUSTE EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DE FAIXA 

ETÁRIA - POSSIBILIDADE DA PACTUAÇÃO DO AUMENTO EM RAZÃO DA 

FAIXA ETÁRIA, DESDE QUE EM PERCENTUAL NÃO ABUSIVO - 

ABUSIVIDADE NO REAJUSTE VERIFICADA - POSSIBILIDADE DA 

LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DO REAJUSTE - APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA. Na ação que 

discute a abusividade de cláusula contratual de plano de saúde, ainda que 

coletivo, a legitimidade passiva é da operadora do plano, sem que para 

tanto, tenha que dela fazer parte a empresa estipulante, porque atua como 

mandatária dos associados e sequer fornece os serviços ou influencia 

nos reajustes. Ademais, é a operadora do plano de saúde quem tem, 

inclusive, a possibilidade de restituir valores eventual e indevidamente 

cobrados a maior. Para a ação que tem por fundamento o enriquecimento 

sem causa, cuja pretensão decorre de pedido de nulidade de cláusula de 

contrato de plano de saúde, ainda vigente, e de repetição de indébito, 

aplica-se o prazo prescricional de 20 anos (art. 177 do Código Civil de 

1916) ou o de 03 anos, como prevê a regra do art. 206, §3º, IV, do Código 

Civil de 2002, observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002 

(Recurso Repetitivo, no REsp. 1.360.969/RS, da relatoria do Min. Marco 

Buzzi, julgado em 19.9.2016). [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 1073880/SP, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

13/06/2017, DJe 19/06/2017), sob pena de sofrer a justa e necessária 

limitação.” (TJMT, Ap 86796/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, 

Publicado no DJE 01/12/2017). Logo, no tocante à pretensão de 

ressarcimento dos valores pagos a maior, incide a prescrição trienal. 

Assim sendo, ACOLHO a preliminar de prescrição, o que faço para 

declarar que remanesce à parte autora a possibilidade de reembolso 

apenas do que foi superiormente pago nas mensalidades do plano de 

saúde no triênio anterior ao ajuizamento da presente ação. No mais, 

inexistindo outras questões pendentes, verifico que o processo está em 
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ordem. Com efeito, não existem vícios ou irregularidades, estando 

presentes os pressupostos processuais de existência e de validade da 

relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. As 

partes são capazes e estão representadas e não há outras prejudiciais de 

mérito a serem analisadas. Relativamente à organização do processo [art. 

357, incisos II a V], registro que, quanto às questões de fato, a atividade 

probatória deverá recair sobre o seguinte ponto controvertido: a 

existência ou não de abusividade no reajuste aplicado no caso concreto. 

No mais, anoto que, com a entrada em vigor do novo Código de Processo 

Civil, restou estabelecido que é dever do Juiz, de ofício ou por 

requerimento das partes, determinar as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as provas 

desnecessárias e estabelecer as necessárias por meio de decisão 

fundamentada (art. 370, caput e parágrafo único, CPC). Desse modo, 

INTIMEM-SE as partes para que, nos termos do art. 370 do Código de 

Processo Civil, justifiquem as provas que entendem necessárias e 

apontem o que pretendem com elas comprovar. Considerando que uma 

das partes está representada pela Defensoria Pública Estadual, 

remetam-se os autos ao supracitado órgão. Havendo ou não 

manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os autos 

conclusos. Por fim, ressalto que a conciliação poderá ser realizada a 

qualquer tempo, bastando apenas que as partes manifestem o interesse 

nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 22 de Janeiro de 2018. 

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/contratacao-e-troc

a-de-plano/dicas-para-escolher-um-plano/14-planos-de-saude-e-operador

as/contratacao-e-troca-de-plano/467-planos-coletivos. Acesso em 

22.01.2018, às 16:33 [2] “Art. 2º Para efeito desta resolução, define-se 

como operadora de planos privados de assistência à saúde na modalidade 

de autogestão: II – a pessoa jurídica de direito privado de fins não 

econômicos que, vinculada à entidade pública ou privada patrocinadora, 

instituidora ou mantenedora, opera plano privado de assistência à saúde 

exclusivamente aos seguintes beneficiários: (Redação dada pela RN nº 

1 4 8 ,  d e  2 0 0 7 ) . ”  [ 3 ] 

http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/contratacao-e-troc

a-de-plano/dicas-para-escolher-um-plano/14-planos-de-saude-e-operador

as/contratacao-e-troca-de-plano/467-planos-coletivos. Acesso em 

22.01.2018, às 16:33.
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029845-61.2017.8.11.0041 REQUERENTE: RITA DE 

CASSIA LEMES PRADO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A AT 

Vistos em Correição. Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir 

condições financeiras de arcar com os custos do processo. Pois bem. É 

certo que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa 

natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de 

justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o 

pedido de gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o 

seu indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois conforme ressai 

dos autos, a requerente investiu junto à requerida o valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), situação que obsta, neste primeiro momento, o 

acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. O Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade de 

comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, mas 

não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica o 

indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível à 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob 

pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Atendidas as 

determinações ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o 

caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 
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DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009974-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULINO DE PADUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009974-45.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE 

PAULINO DE PADUA REQUERIDO: LOTUFO ENGENHARIA E 

CONSTRUCOES LTDA W Vistos em Correição. Compulsando os autos, 

verifica-se que, muito embora a parte autora tenha inserido no corpo da 

petição inicial enxerto do contrato firmado entre as partes, deixou de 

acostá-lo ao feito. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial com o fito de acostar aos 

autos documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual 

seja, o contrato firmado entre as parte, sob pena de extinção do feito, ex 

vi do disposto no art. 321 do Código de Processo Civil. Outrossim, tendo 

em vista que a procuração acostada no movimento Id. nº 5834058 não é 

contemporânea ao ajuizamento da ação, deverá a parte autora, em igual 

prazo, regularizar a sua representação, com a juntada de nova 

procuração com data atualizada, sob pena de extinção do feito, ex vi do 

disposto no art. 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001016-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RIBEIRO TAQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT0014826A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001016-36.2018.8.11.0041 AUTOR: RENATO RIBEIRO 

TAQUES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A AT Vistos em correição. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada 

por Renato Ribeiro Taques em desfavor de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados nos autos. Alega, o 

requerente, que é consumidor dos serviços da requerida através da 

unidade consumidora nº 6/1268927-9. Assevera que possui uma média de 

consumo no patamar de R$ 101, 08 (cento e um reais e oito centavos). 

Todavia, aduz que as faturas dos meses de dezembro de 2016 e as dos 

meses de março, junho, julho e agosto do ano de 2017, refogem a média 

de consumo. Por essa razão, requer, em sede de tutela de urgência, que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica, 

bem como de inserir seus dados no cadastro restritivo de crédito. Em 

síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou 

satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento. Com efeito, num juízo de 

cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito da 

parte autora. Isto porque resta evidenciado nos autos que as faturas com 

vencimento em dezembro de 2016 e as de março, junho, julho e agosto de 

2017, nos valores respectivos de R$ 117,54 (cento e dezessete reais e 

cinquenta e quatro centavos), R$ 301,06 (trezentos e um reais e seis 

centavos), R$ 191,97 (cento e noventa e um reais e noventa e sete 

centavos), R$ 106,44 (cento e seis reais e quarenta e quatro centavos) e 

R$ 103,75 (cento e três reais e setenta e cinco centavos), se destoam 

das faturas anteriores do mesmo ano, conforme análise das demais 

faturas acostadas no Id nº 11415097. Ademais, em que pese haver a 

cobrança de parcelamento de débito nas faturas de junho, julho e agosto 

de 2017, tal fato não justifica o valor elevado, uma vez que a fatura 

referente ao mês de maio de 2017 (Id nº 11455097, pág.5), mesmo com a 

cobrança da primeira parcela do parcelamento foi no valor de R$ 62,97 

(sessenta e dois reais e noventa e sete centavos). Da mesma forma, 

encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista 

que, caso a tutela não seja deferida, a parte requerente, em razão de 

possível negativação, sofrerá prejuízos econômicos, uma vez que ficará 

impossibilitada de trabalhar com seus créditos e formalizar transações 

comerciais, além da possibilidade de ser privada da utilização de um 

serviço público essencial. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe 

que não será concedida a tutela antecipada quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou atendido no 

presente caso concreto, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 

quo ante, com a posterior inscrição dos dados da parte autora no 

cadastro restritivo de crédito, bem como com a regular suspensão do 

fornecimento de energia. Não obstante presente os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência, cumpre anotar que a insurgência quanto 

aos valores supostamente excessivos das faturas não retira da parte 

autora a obrigação do pagamento ao menos do valor que entende devido, 

posto que afronta ao princípio da razoabilidade a mesma se beneficiar dos 

serviços de energia elétrica de forma graciosa. Nesse sentido, vide 

julgado a seguir, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Energia elétrica. 

Fatura de consumo com valor acima da média. Decisão agravada 

indeferindo a tutela provisória por ausência de probabilidade. Decisão que 

se reforma. Faturas em valor equivalente ao dobro da conta mais alta 

recebida pela parte autora e cerca de 300% superior às faturas 

anteriores. Valor de fatura que desequilibra orçamento doméstico 

Inadimplência de fatura que gerou ameaça de corte de serviço essencial e 

deu azo à negativação do nome da parte autora. Recurso conhecido e 

provido para determinar que a ré se abstenha de interromper o serviço, 

condicionado ao depósito pela parte autora do valor de R$ 165,35 que 

entende devido, determinando-se, ainda, a expedição de ofício ao órgão 

responsável para exclusão da negativação referente à fatura impugnada.” 

(TJRJ; AI 0055498-86.2017.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Sexta 

Câmara Cível Consumidor; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 

18/12/2017; Pág. 401). Portanto, entendo necessário o depósito em juízo 

do valor que a parte autora entende devido nas faturas contestadas. 

Posto isso, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para determinar que a 

requerida SE ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia elétrica, 

da unidade consumidora UC nº 6/1268927-9, bem como de inserir os 

dados da parte autora nos cadastros restritivos de crédito, no que se 

refere especificamente aos débitos discutidos nestes autos e até decisão 

final da causa. CONDICIONO o cumprimento da tutela de urgência ao 

depósito judicial do valor que a parte autora entende devido nas faturas 

questionadas (dezembro/2016 e março, junho, julho e agosto/2017), 

observando-se, para tanto, a média de consumo relativa aos três meses 

anteriores ao período contestado (meses 09, 10 e 11/2016). Para o caso 

de não cumprimento da determinação por parte da concessionária 

demandada, FIXO multa por descumprimento de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, do Código de 

Processo Civil), sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade 

da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma 
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Processual. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada no movimento Id. nº 10904886, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 03 de Abril 

de 2018, às 09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto 

que o momento processual oportuno para definir a distribuição do ônus da 

prova é por ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, 

inciso III, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 22 de 

Janeiro de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018566-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SENES BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018566-78.2017.8.11.0041 AUTOR: MAURICIO 

SENES BORGES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em Correição. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT, cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o 

seu estado. No mais, compulsando os autos, verifico que a hipótese não é 

de extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento 

antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade de 

produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 

355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos 

termos do art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam 

arguida deve ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora consorciada do 

seguro DPVAT é parte legítima para responder judicialmente pelo 

pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 

6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte 

integrante do consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. 

Quanto a preliminar de ausência de pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido do processo, em razão do comprovante de 

endereço ser de terceiro, verifico que não merece prosperar, uma vez 

que a comprovação do local de residência do requerente não constitui 

documento indispensável à propositura da ação, bem como há nos autos 

outros documentos que comprovam o informado, quais sejam a 

declaração de hipossuficiência e o instrumento procuratório. Aliás, na 

procuração ad judicia outorgada consta o Município de Várzea Grande 

como local de residência do requerente, razão pela qual o requerido 

poderia ter excepcionado a competência deste juízo. Contudo, preclusa 

essa faculdade, estando prorrogada a competência deste Juízo. No que 

se refere à preliminar de carência de ação por satisfação da indenização 

em esfera administrativa, tenho que se trata de matéria atinente ao mérito 

da demanda, na medida em que a parte autora persegue justamente o 

adimplemento do valor que entende como remanescente não pago pela via 

administrativa. Saneado o processo (art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), 

passo a fase de organização para o seu julgamento (art. 357, incisos II a 

V). No que tange às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Concedo às partes o prazo de 15 

dias para apresentar quesitos complementares e indicar assistente 

técnico. Nomeio como perito o Dr. Roberto gomes de azevedo, brasileiro, 

médico, CRM/MT 1958, podendo ser encontrado na Rua Major Gama, n.º 

675, Bairro Centro Sul, CEP 78020-170, Cuiabá-MT, fone: 65-9972-1818, 

e-mail robertoazevedo1958@gmail.com. Intime-se o experto, por meio 

eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe o dia, 

hora e local para a realização da pericia, com antecedência mínima de 60 

dias. Em seguida, dê-se ciência a parte autora, intimando-a pessoalmente, 

por carta registrada com aviso de recebimento. Fixo os honorários 

periciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser adiantados 

pela parte requerida. Int. Cuiabá, 09 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011847-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011847-80.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE 

APARECIDO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos em Correição, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT, cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o 

seu estado. Pois bem. Considerando que a parte autora não apresentou 

justificativa para sua ausência na audiência de conciliação, APLICO 

MULTA à parte autora, por ato atentatório à dignidade da justiça em valor 

correspondente a 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser revertido 

em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 334, §8º, do 

Código de Processo Civil. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que 

a parte comprove o pagamento da multa, sob pena de inscrição em dívida 

ativa. Preclusa a via recursal e não comprovado o pagamento da multa, 

OFICIE-SE à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em 

dívida ativa, nos termos do art. 77, §3º, do Diploma Processual Civil. Anoto, 

por oportuno, que a procuração geral para o foro, mesmo com poderes 

especiais, não supre a exigência do art. 334, §10, do CPC, que exige 

procuração específica para o ato. Compulsando os autos, verifico que a 

hipótese não é de extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de 

julgamento antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade 

de produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos 

[arts. 355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, a sanear o processo, 

nos termos do art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 
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como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Além disso, 

a alegada ausência de comprovação da entrega de documentação na via 

administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da 

Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão entregues à 

Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”, de modo 

que, havendo omissão da requerida nesse sentido, deve arcar com o 

ônus daí decorrente, qual seja, presunção de integralização da 

documentação protocolizada na via administrativa. No que tange a 

comprovação do local da residência do requerente, anoto que não se trata 

de documento indispensável à propositura da ação, sendo certo que na 

procuração ad judicia outorgada consta como sendo o seu domicílio o 

Município de Tangara da Serra-MT. Dessa forma, competia ao requerido, 

na forma e tempo oportunos, excepcionar a competência do Juízo, o que, 

no entanto, não faz em nenhum processo judicial em que a competência é 

relativa, limitando-se a arguir reiteradas preliminares infundadas [o famoso 

recorta e cola!], como a que ora se afasta. Saneado o processo (art. 357 

do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de organização para o seu 

julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em relação ao ônus probatório, 

registro que, na espécie, não se aplicam às disposições da Lei 

Consumerista, pois não configurada relação de consumo entre as partes 

(arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se recente julgado do 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de 

seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por Lei. Ausência de 

qualquer margem de discricionariedade no tocante ao oferecimento e às 

regras da indenização securitária pelas respectivas seguradoras, não 

havendo sequer a opção de contratação, tampouco de escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de relação de 

consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; 

REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 

de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 

09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 

partes. Nomeio como perito o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, 

brasileiro, casado, médico, CRM/MT 7.922, portador do CPF n.º 

813297091-87, RG 09296603, podendo ser encontrado na Avenida 

Bosque da Saúde, n.º 888, Edifício Saúde, sala 33, 3º andar, bairro 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone: 65-99228-5520 e 65-2127-8657, 

e-mail peritoernani@gmail.com e ernanicastrillon@yahoo.com.br. Fixo os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser 

rateados pelas partes, na forma do art. 95 do CPC. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC. No que tange a parte requerente, uma vez que é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita e não existem nos autos elementos aptos a 

ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável a regra do art. 98, 

§5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos honorários periciais 

a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, pela fazenda pública 

ou pelo requerido, conforme o caso. Efetuado depósito dos honorários, 

intime-se o experto, por meio eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, 

solicitando que informe o dia, hora e local para a realização da pericia, 

com antecedência mínima de 60 dias. Em seguida, dê-se ciência a parte 

autora do dia agendado para a realização da perícia, intimando-a 

pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, com a 

advertência de que a sua ausência ensejará na preclusão à produção da 

prova. Int. Cuiabá, 22 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003193-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THARLES MICHAEL FERREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003193-07.2017.8.11.0041 REQUERENTE: THARLES 

MICHAEL FERREIRA RODRIGUES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. Trata-se de 

Ação Sumária de Cobrança do Seguro proposta por Tharles Maciel 

Ferreira Rodrigues, em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Durante o regular trâmite do feito, constou-se a ausência de prévio 

requerimento administrativo. É o breve relato. DECIDO. No julgamento do RE 

631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o 

Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência 

de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante a seguradora demandada, sendo 

doravante imprescidiel à propositura de ações dessa natureza a 

comprovalção do prévio requerimento administrativo. Além disso, a 

Suprema Corte deliberou sobre à aplicação de regra de transição às 

ações ajuizadas até a data de 03.04.2014, sendo que, a partir de então, 

não seria mais oportunizada às partes o saneamento do vício, com a 

suspensão do processo. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Nº 631.240/MG – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, SEGURANÇA JURÍDICA E 

PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AFIRMAÇÃO DE NOTÓRIO 

ENTENDIMENTO DAS SEGURADORAS EM SENTIDO CONTRÁRIO À 

PRETENSÃO DOS SEGURADOS – DESCABIMENTO – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. Consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal 

Federal, a instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação, não implica em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

É cediço que, o interesse de agir, configura-se pelo binômio 

necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à 

pretensão, carece o autor do interesse processual. Aplica-se a regra de 

transição estabelecida no Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, às 

ações ajuizadas até a data de 03/09/2014. Proposta a demanda após tal 

período, não há falar no sobrestamento do feito, oportunizando-se ao 

Autor a dar entrada no pedido administrativo; não prosperando ainda, a 

tese de que resta caracterizado o interesse de agir, em razão da 

apresentação de contestação pelo Réu. Não merece acolhida o argumento 

de violação aos princípios da segurança jurídica ou da proteção da 

confiança, uma vez que, o instituto da repercussão geral, possui 

justamente por função precípua, assegurar a segurança dos 

jurisdicionados, com o fito de garantir a efetividade e uniformização dos 

provimentos jurisdicionais. Entende-se como prequestionada a matéria que 
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foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a 

referência expressa a dispositivos legais e constitucionais 

(prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido 

efetivamente decidida (prequestionamento implícito)” (TJMT, AgR 

77531/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, 

Publicado no DJE 07/12/2016). Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, 

do CPC. CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais, honorários periciais e honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do 

art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Preclusa a 

via recursal, INTIME-SE a parte requerida do trânsito em julgado da 

sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011775-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANNA KRISTINNY DE OLIVEIRA FREIRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011775-93.2017.8.11.0041 AUTOR: TANNA 

KRISTINNY DE OLIVEIRA FREIRE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. Certifique o Sr. Gestor acerca 

da realização da audiência designada nos autos, uma vez que até a 

presente data não consta no sistema PJE o termo do referido ato. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1034815-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARUAK WANDERSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034815-07.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ARUAK 

WANDERSON DOS SANTOS REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

AT Vistos em correição. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença 

ajuizada por Aruak Wanderson dos Santos em desfavor de Ympactus 

Comercial Ltda, ambos qualificado nos autos, em decorrência da sentença 

coletiva proferida nos autos do processo da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que condenou a requerida, além de outras 

medidas, à restituição das cotas adquiridas pelos investidores. Não 

obstante, compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente, por 

meio da petição acostada no Id. nº 10726171, apresentou pedido de 

desistência da demanda. É o breve relato. DECIDO. Tendo em vista que a 

parte requerida não apresentou contestação, é cabível a desistência da 

ação sem a oitiva da parte adversa, com a extinção do processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, § 4º, do Código de Processo 

Civil. Assim sendo, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação 

apresentada pela parte autora, o que faço para os fins e efeitos do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o processo, na forma do art. 485, inciso VIII, do 

supracitado Diploma Processual. Deixo de fixar honorários advocatícios 

porque o pedido de desistência foi apresentado antes do ingresso do 

advogado da parte requerida nos autos. Com fulcro no art. 90 do Código 

de Processo Civil, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. Contudo, face pedido de justiça gratuita, e a situação de 

hipossuficiência atestada pelos documentos constantes no Id. nº 

10718231, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Anoto que a exigibilidade das obrigações, a menos que o 

credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 

05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, 

extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

mesmo Código. Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após tomadas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de 

Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1026658-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WARDELINO GOMES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026658-45.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

WARDELINO GOMES DA ROCHA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A AT Vistos em correição. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença 

ajuizada por Waldelino Gomes da Rocha em desfavor de Ympactus 

Comercial Ltda, ambos qualificado nos autos, em decorrência da sentença 

coletiva proferida nos autos do processo da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que condenou a requerida, além de outras 

medidas, à restituição das cotas adquiridas pelos investidores. Não 

obstante, compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente, por 

meio da petição acostada no Id. nº 9635876, apresentou pedido de 

desistência da demanda. É o breve relato. DECIDO. Tendo em vista que a 

parte requerida não apresentou contestação, é cabível a desistência da 

ação sem a oitiva da parte adversa, com a extinção do processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, § 4º, do Código de Processo 

Civil. Assim sendo, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação 

apresentada pela parte autora, o que faço para os fins e efeitos do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o processo, na forma do art. 485, inciso VIII, do 

supracitado Diploma Processual. Deixo de fixar honorários advocatícios 

porque o pedido de desistência foi apresentado antes do ingresso do 

advogado da parte requerida nos autos. Com fulcro no art. 90 do Código 

de Processo Civil, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, uma vez que a situação de hipossuficiência não ficou 

caracterizada nos autos, considerando o alto investimento realizado pela 

parte autora. Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após 

tomadas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de 

Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002108-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACACIO ARAUJO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTIN PERON OAB - MT7524/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ MARCELO FERREIRA DE ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002108-83.2017.8.11.0041 AUTOR: ACACIO 

ARAUJO PEREIRA RÉU: JOSÉ MARCELO FERREIRA DE ARRUDA AT 

Vistos em Correição. Trata-se de Ação de Despejo com pedido de tutela 

antecipada, ajuizada por Acacio Araújo Pereira em desfavor de José 
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Marcelo Ferreira de Arruda, todos qualificados nos autos. Consta na inicial 

que a parte autora firmou contrato de locação, com data de início em 

01.06.2016 e término em 01.06.2017, tendo como objeto o imóvel de sua 

propriedade, situado na Rua Cólera, Quadra 20, Casa 06, Bairro CPA IV, 

Cuiabá/MT. Aduz o requerente que o imóvel foi locado pelo valor inicial de 

R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), sendo o requerido 

responsável pelo pagamento das despesas de água, luz, IPTU e demais 

despesas ordinárias. Entretanto, sustenta o requerente, que o requerido 

pagou parcialmente apenas o primeiro mês, no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), estando inadimplente com os alugueis até a propositura da ação. 

Assevera, ainda, o requerente, que deixou de acostar aos autos o 

contrato de locação, uma vez que o requerido solicitou o instrumento a fim 

de reconhecer firma das assinaturas, todavia não lhe devolveu o 

documento. Recebida a inicial aos 08.02.2017, postergou-se a análise da 

liminar para após a citação do requerido, permitindo-se a purgação da 

mora (Id nº 4804904). Ante a suspeita de ocultação, o requerido foi citado 

por hora certa conforme certidão do Oficial de Justiça constante no Id nº 

6030078. Certificado no Id nº 11427132 que decorreu o prazo para o 

requerido apresentar contestação. É a síntese. DECIDO. Na presente 

ação, pretende o locador despejar o locatário, assim como obter a 

condenação desse ao pagamento dos aluguéis e demais encargos 

locatícios devidos. É caso de julgamento conforme o estado do processo, 

a teor do art. 354 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, 

verifica-se que, em que pese devidamente efetivada a citação por hora 

certa (Id. 6030078), a parte requerida deixou de apresentar contestação, 

conforme certificado no Id nº Id nº 11427132. Dessa forma, o requerido é 

revel, de modo que deve ser aplicado o disposto no artigo 344 do Código 

de Processo Civil, que assim dispõe: "Se o réu não contestar a ação, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor". Com efeito, é 

princípio corrente que, se o réu regularmente citado não comparece e não 

contesta a ação, tem a sua omissão punida com a presunção legal de 

todos os fatos que integram a demanda do autor, os quais são reputados 

verdadeiros. Portanto, in casu, não há necessidade de dilação probatória, 

pelo que passo a proferir o julgamento antecipado da lide, de 

conformidade com o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. No 

mérito a ação deve ser julgada procedente, pois em razão da revelia, 

presumem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial 

(artigo 344 do CPC). Sabe-se que a presunção não é absoluta, mas, no 

caso vertente, tratando-se exclusivamente de matéria fática, diante dos 

documentos apresentados, não existem elementos para se formar 

convicção em contrário, sendo imperiosa a procedência do feito nos 

moldes pretendidos pela parte autora. A locação de imóvel urbano 

residencial regula-se pela Lei 8.245/91, sendo que, seja qual for o 

fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel 

é a de despejo (art. 5°). Estabelece a lei supramencionada, em seu artigo 

9º, inciso III, que a locação poderá ser desfeita em decorrência da falta de 

pagamento do aluguel e demais encargos. O artigo 23, inciso I, da citada 

Lei preconiza que “o locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel e 

os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo 

estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao 

vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no 

contrato”. Registre-se que o ônus da prova é da parte requerida, visando 

à demonstração dos fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito 

da parte autora, com a simples apresentação dos recibos de pagamento 

ou outros documentos capazes de demonstrar a quitação dos valores 

cobrados. Assim sendo, in casu, considerando a revelia da parte ré, 

assim como o arcabouço probatório carreado aos autos, verifica-se que 

restou incontroverso que o requerido encontra-se inadimplente com os 

aluguéis e demais encargos da locação, devendo a presente ação ser 

julgada procedente. Destarte, extrai-se dos autos que, conforme narrado 

na inicial, o contrato foi firmado em 01º de junho de 2016, com prazo de 

duração de 01/junho/2016 a 01/junho/2017, o valor do aluguel avençado 

foi de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), mais luz, água e 

IPTU e demais despesas ordinárias. Conforme consta na exordial, os 

valores devidos não foram quitados de maneira integral pelo locatário a 

partir do mês de julho de 2016, encontrando-se em atraso também os 

demais encargos, totalizando o montante de R$ 8.994,50 (oito mil 

novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos). Por 

conseguinte, necessária a condenação ao pagamento do supracitado 

valor, assim como no valor correspondente aos aluguéis vencidos no 

decorrer da demanda. No que tange aos juros de mora, a incidência de tal 

encargo deve ocorrer a partir da citação com relação às parcelas que 

venceram até a propositura da ação e, no tocante àquelas que venceram 

no curso da demanda, a partir de cada respectivo vencimento. No que diz 

respeito à correção monetária, é cediço que ela tem por finalidade manter 

atualizado o valor da dívida, pelo que, para que não haja prejuízo e lucro 

para as partes, a mesma deve incidir desde a data do vencimento da 

obrigação. Ante o exposto, nos termos do artigo 344 do CPC, DECRETO A 

REVELIA da parte ré e, com fulcro nos artigos 355, inciso II, e 487, inciso I, 

ambos do CPC, JULGO PROCEDENTE a ação de despejo, o que faço para: 

a) RESCINDIR o contrato de locação havido entre as partes; b) CONDENAR 

a parte requerida José Marcelo Ferreira de Arruda ao pagamento do valor 

de R$ 8.994,50 (oito mil novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta 

centavos), acrescido de multa contratual de 2% (dois por cento), de 

correção monetária pelo INPC a partir do vencimento e de juros moratórios 

de 1% (um por cento) a contar da citação; c) CONDENAR a parte 

requerida ao pagamento do valor correspondente aos demais alugueis e 

encargos contratuais vencidos a partir do ajuizamento da demanda até a 

efetiva entrega das chaves (art. 323 do CPC), acrescido de multa 

contratual de 2% (dois por cento), além de correção monetária pelo INPC e 

de juros moratórios de 1% (um por cento), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela, cuja liquidação deverá ser efetivada mediante cálculos 

aritméticos, na forma do art. 509, §2º, do Código de Processo Civil. 

CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

§ 2º, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 63, § 1º, alínea “b”, 

da Lei nº 8.245/91, EXPEÇA-SE o competente mandado de intimação da 

parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a 

desocupação voluntária do imóvel, sob pena da expedição de mandado de 

despejo e arrombamento, se necessário, à luz do art. 65 da retrocitada lei. 

Tendo em vista que eventual recurso a ser interposto somente poderá ser 

recebido no seu efeito devolutivo, ex vi do disposto no art. 58, inciso V, da 

Lei nº 8.245/91, bem como que o caso em apreço se enquadra na 

hipótese de exceção prevista no art. 64 da referida norma, deixo de fixar 

caução para execução provisória da sentença. Registrada nesta data no 

sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. 

Cuiabá, 23 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004873-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINEAS MORAES GONCALVES (REQUERENTE)

LEANDRO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT0006911A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004873-27.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LEANDRO 

MOREIRA DA SILVA, DINEAS MORAES GONCALVES Vistos em Correição. 

Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil ajuizada por Carolina 

Gonçalves Coelho, representado por seus genitores, Leandro Moreira da 

Silva Coelho e Dineas Moraes Gonçalves Silva Coelho, todos qualificados 

nos autos em epígrafe. A requerente narra na inicial que: “O genitor da 

menor recebeu o patronímico do seu pai tardiamente, em 28 de dezembro 

de 2010, através de Escritura Pública de Reconhecimento de Filho 

(documento em anexo), quando foi crescido o sobrenome paterno – 

Coelho, ao nome original do autor. Com a escritura, foi feita nova Certidão 

de Nascimento do filho, que passou a se chamar Leandro Moreira da Silva 

Coelho. Em 2011, precisamente em 03 de janeiro de 2011, nasceu a filha 

do casal, CAROLINA GONÇALVES COELHO, sendo assentado seu nome 

já com o novo patronímico do pai, visto que a alteração do nome do genitor 

havia sido realizada em 2010. Posteriormente, no final de 2014, seu pai 

veio a falecer e houve a necessidade de fazer inventário dos bens do de 

cujus. Mas, apesar de casado, a certidão de casamento do Requerente 

estava assentada com o seu nome anterior, sem o patronímico do genitor. 

Dessa forma, foi realizado processo jurídico que tramitou na 11ª Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá, (Código 1001179) para alterar a Certidão de 
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Casamento dos pais da menor, ambos alterando o sobrenome, a saber: 

LEANDRO MOREIRA DA SILVA COELHO e DINEAS MORAES GONÇALVES 

SILVA COELHO, como demonstrado no documento anexo. O problema 

agora está na Certidão de Nascimento da menor, que tem assentado o 

nome do pai corretamente, mas o nome da mãe ainda está com o nome 

anterior a alteração judicial, ou seja, ainda aparece como Dineas Moraes 

Gonçalves Silva. A menor encontra-se em idade escolar e para que não 

haja futuros problemas com sua documentação, existe a necessidade de 

alterar o nome de sua mãe na sua Certidão de Nascimento, corrigindo e 

alterando o nome de sua genitora para DINEAS MORAES GONÇALVES 

SILVA COELHO”. Com vista dos autos, o representante do Ministério 

Público manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide, com o 

acolhimento do pedido (Id nº 10763696). Vieram-me os autos em 

conclusão. É o relatório. DECIDO. Ab initio, para fins de aplicação do art. 

12, § 2º, inciso IX, do Código de Processo Civil, reconheço a urgência no 

julgamento da presente causa, eis que versa sobre direito à identidade 

pessoal do ser humano (direito da personalidade), não podendo aguardar 

indefinidamente a sua solução, sob pena de malferir direito fundamental 

consagrado pela Magna Carta de 1988. Pois bem. É cediço que os 

registros civis são disciplinados pela Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 

1973, que trata do procedimento judicial para as retificações, 

restaurações e suprimentos dos assentamentos no Registro Civil, donde 

se conclui que as certidões referentes aos registros das pessoas gozam 

de presunção juris tantum de veracidade, ou seja, podem ser 

desconstituídas diante da prova cabal e irrefutável em contrário. A 

respeito do tema, eis a lição de Fabrício Zamprogna Matiello, na obra 

Código Civil Comentado, 2ª edição, Editora TR, pág.29, litteris: "As 

certidões são instrumentos hábeis a fazer prova do estado, guardando 

presunção juris tantum (relativa) de certeza, e, portanto, somente 

sucumbindo mediante prova irrefragável em contrário." Nesse contexto, 

após analisar os fatos que circundam a pretensão e as provas carreadas 

aos autos, este Juízo está convencido da procedência dos pedidos. De 

fato, não há dúvidas que a genitora da requerente se chama Dineas 

Moraes Gonçalves Silva Coelho, consoante faz prova a cópia dos 

documentos públicos vertidos aos autos, especialmente a Carteira de 

Identidade (Id. nº 9110011 – Pág. 03) e a Certidão de Casamento da 

genitora do autor (Id. nº 9109948 – Pág. 03). Assim sendo, não vislumbro 

impedimento legal ao deferimento do pedido, uma vez que a retificação no 

assento de nascimento servirá para adequar o registro civil de nascimento 

da autora ao correto nome de sua genitora, tampouco causará prejuízos à 

terceiros ou à segurança pública. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, com fundamento no art. 109 da Lei n.º 6.015/73 e no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando a retificação do 

assento de nascimento do infante autor, no sentido de alterar o nome de 

sua genitora para “DINEAS MORAES GONÇALVES SILVA COELHO”. 

Expeça-se o respectivo mandado de retificação ao Cartório de Registro 

Civil competente, com as formalidades legais. Sem custas e honorários. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 23 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito V

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010625-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO AQUINO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR OAB - MT0013565A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO EUGENIO MORSELLI (RÉU)

SANDRA MORSELLI CARNEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SANCHEZ OAB - SP68576 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1010625-77.2017.8.11.0041 

AUTOR: ORIVALDO AQUINO DE ALMEIDA RÉU: WILMA CAMARGO 

MORSELLI, NILDO MORSELLI Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, proposta por ESPÓLIO DE ORIVALDO 

AQUINO DE ALMEIDA em desfavor de WILMA CAMARGO MORSELLI e 

NILDO MOSELLI, devidamente qualificados na exordial. Em síntese, a parte 

requerente alega ter adquirido onerosamente os direitos aquisitivos sobre 

o Apartamento n.º 64, do Edifício Rembrandt, situado à Rua Professora 

Azelia Mamoré de Mello, n.º 370, Bairro Araés, CEP 78.008-000, 

Cuiabá/MT, com área total de 116,5565ms², devidamente transcrito sob o 

n.º 63066, R1 e R2, fls. 201, livro 2-FY, o 2º Serviço Notarial e Registral da 

Comarca de Cuiabá/MT. Procedida a citação dos requeridos (Id. 

10750582), os herdeiros dos mesmos noticiaram o falecimento de seus 

pais no petitório de Id. 10896457, acostando aos autos as certidões de 

óbitos. Informam ainda que os falecidos deixaram outro filho, Reinaldo 

Morselli Neto, também falecido. Na oportunidade, BENEDITO EUGENIO 

MORSELLI e SANDRA MORSELLI CARNEIRO, filhos dos requeridos, 

explanam que, possuem total conhecimento do negócio realizado entre as 

partes qualificadas na exordial, não se opondo ao pedido autoral. Com a 

petição juntaram os documentos pessoais e procuração. Inicialmente, 

DETERMINO a correção do polo passivo da ação, devendo os atuais 

requeridos serem substituídos por BENEDITO EUGENIO MORSELLI e 

SANDRA MORSELLI CARNEIRO. DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita aos requeridos, por atenderem os requisitos legais 

(artigo 98, CPC). No presente caso, verifica-se que WILMA CAMARGO 

MORSELLI e NILDO MOSELLI, realizaram a venda do imóvel objeto da ação 

ao requerente conforme se infere do Contrato acostado no Id. 5892658, 

fato não contestado por seus sucessores e mais confirmado por estes. 

Além disso, observa-se que não há outros herdeiros além dos que 

noticiaram o falecimento de seus pais (Id. 10896844 e 10896887) e de seu 

irmão – que não deixou sucessores (Id. Id. 10896457). Insta consignar 

que, não se faz necessário a abertura de inventário para o 

reconhecimento do pleito de adjudicação compulsória, mormente pelo fato 

dos atuais requeridos serem os únicos sucessores dos proprietários 

registrais do bem, de modo que estes possuem interesse próprio na lide. 

Adiante, de acordo com o artigo 485, inciso III, alínea “a” do Código de 

Processo Civil: “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: III - 

homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na 

ação ou na reconvenção;” Assim, diante do noticiado na petição de Id. 

10896457 bem como, não havendo oposição quanto ao pedido 

adjudicação compulsória pelos requeridos, cabível o deferimento da 

adjudicação compulsória em favor do demandante. Diante do exposto, 

HOMOLOGO por sentença o RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO, nos termos do art. 487, III. “a” do CPC. 

DETERMINO a adjudicação do imóvel a parte requerente, determinando a 

expedição de ordem judicial para que o imóvel em questão seja escriturado 

e registrado em nome do autor, ficando a presença, a atuação e a 

manifestação dos requeridos perante o serviço notarial e registral 

competente supridas pelo mandado judicial, observadas as demais 

exigências legais. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 3.000,00 

(três mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, sendo que 

ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência 

judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos 

honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se o feito com as formalidades legais e baixas 

de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021023-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINALDO DO NASCIMENTO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1021023-83.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JOSINALDO DO NASCIMENTO DE ARAUJO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Considerando que houve interposição de agravo de instrumento pela parte 

autora face a decisão que indeferiu a justiça gratuita e que, o Eg. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso proveu o recurso, recebo a presente demanda 

pelo procedimento comum. Embora haja manifestação de desinteresse do 
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autor, a audiência somente não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição (CPC, art. 

334, § 4º, I), cabendo à parte ré, se o caso, indicar seu desinteresse por 

meio de petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência da data 

da audiência (CPC, art. 334, § 5º). Assim, preenchidos os requisitos, 

designo audiência de conciliação para o dia 20/03/2018 às 11h00min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ressalvada a hipótese de 

oportuna manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes 

cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Realizada a audiência e não havendo autocomposição, o prazo 

para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (CPC, 

art. 335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035809-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGIO AGUIAR DA SILVA OAB - MT0014600A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1035809-35.2017.8.11.0041 

AUTOR: KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA RÉU: GOIABEIRAS 

EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA Vistos etc. Recebo o presente 

feito pelo procedimento comum. Nos termos do atual Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação para o dia 20/03/2018 às 08h00min, 

nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL 

DE CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1038396-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANADIR ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038396-30.2017.8.11.0041 

AUTOR: JANADIR ALVES DE SOUZA RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, não havendo 

indícios da incapacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da 

justiça gratuita, caso do processo em exame em que o demandante não 

colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, tais como holerite, carteira de trabalho ou declaração de 

imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 

Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não é suficiente 

para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. Nesse 

sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – 

SEGUIMENTO NEGADO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – 

REITERAÇÃO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO MANTIDO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA - LITIGANTE QUE ASSINA COMO 

LOCATÁRIA – FRAUDE CONTRATUAL INDEMONSTRADA - LEGITIMIDADE 

PASSIVA CONFIGURADA – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A apelante não 

apresentou qualquer prova a fim de comprovar sua impossibilidade 

financeira em suportar as despesas processuais, o único documento 

apresentado foi a declaração de pobreza, que, por si só, não é suficiente 

para alcançar os fins almejados, devendo ser mantida a decisão do juízo a 

quo, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulada pela apelante.

(...)”. (AgR 171827/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/12/2015, Publicado no DJE 15/12/2015) 

Destaquei. No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da 

parte autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O 

STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Isso posto, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte 

autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, 

sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001127-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT0007359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001127-20.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: MARIA CONCEICAO SILVA EXECUTADO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte 

requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, não havendo 

indícios da incapacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da 

justiça gratuita, caso do processo em exame em que o demandante não 

colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, tais como holerite, carteira de trabalho ou declaração de 

imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 

Assim, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, 

que sequer juntou a declaração de hipossuficiência, conforme determina o 

inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em 

caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de 

comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas 

não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de 

significar negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Isso 

posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da 

parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 

dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001020-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA HIULLYE LEMOS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS CANDIDO DA SILVA OAB - MT0016552A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001020-73.2018.8.11.0041 

AUTOR: BRENDA HIULLYE LEMOS DE SOUZA RÉU: CONENGE 

CONSTRUCAO CIVIL LTDA Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se 

que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, 

de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas 

processuais e se refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na 

delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação 

devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou 

privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, não havendo 

indícios da incapacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da 

justiça gratuita, caso do processo em exame em que o demandante não 

colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, tais como holerite, carteira de trabalho ou declaração de 

imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 

Assim, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, 

que sequer juntou a declaração de hipossuficiência, conforme determina o 

inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em 

caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de 

comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas 

não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de 

significar negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Isso 

posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da 

parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 

dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1019889-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LOUZICH COELHO (REQUERENTE)

MEIRIELLEN SANAE FERREIRA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LOUZICH COELHO OAB - MT0008637A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1019889-21.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: MEIRIELLEN SANAE FERREIRA COELHO REQUERIDO: 

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA Vistos etc. A 

parte autora narra que, em 30 de Outubro de 2014, firmou com a requerida 

o contrato preliminar de Compromisso de compra e venda de um imóvel na 

planta, localizado em Cuiabá-MT, no qual o valor do bem é de R$ 

301.400,00 (trezentos e um mil e quatrocentos reais), sendo que o 

pagamento fora ajustado de forma parcelada com entrada, parcelas balão 

e mensais fixas. Narram que a conclusão da obra estava prevista para 

30/05/2016, podendo haver prorrogação por mais 180 dias, 

condicionando, contudo, à prévia comunicação da promitente compradora 

com antecedência de 120 dias do prazo de conclusão inicial, entretanto 

essa formalidade não fora atendida e este prazo também foi ultrapassado, 
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outrossim até o presente momento, não recebeu as chaves do imóvel. 

Elucidam ainda que mesmo tendo direito a rescisão contratual, procuraram 

a ré para um desfazimento amigável. Salientam que, a requerida fez 

imposições ilegais e abusivas, cobrando um abatimento nos valores pagos 

a título de despesa com comissão de corretagem e a retenção de 25% do 

valor pago a título de despesas administrativas. Pugnam pela rescisão 

contratual e condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos 

danos morais e materiais. Em sede de tutela, requer seja o contrato 

declarado rescindido e determinação para que a requerida proceda com a 

devolução dos valores pagos, na forma parcial. Com a inicial juntou 

documentos. É o Relatório. Decido. Trata-se de Ação de Rescisão 

Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de 

Tutela de Urgência proposta por MEIRIELLEN SANAE FERREIRA COELHO e 

RODRIGO LOUZICH COELHO em desfavor de RODOBENS 

INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304SPE LTDA, devidamente qualificados 

nos autos. Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC 

prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga 

e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 

2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Antes, porém, de analisar a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da medida antecipatória, forçoso reconhecer 

que há entre as partes litigantes relação de consumo proveniente de um 

contrato válido, que estabelece as regras regentes da relação. Portanto, 

aplicável as normas do Código de Defesa do Consumidor, principalmente 

aquelas voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que 

geram limitação de direitos e que ensejam desrespeito à dignidade da 

pessoa humana. Neste ponto, vale destacar o art. 4º do CDC que trata das 

diretrizes das relações de consumo, onde: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor no mercado de consumo”. Posto isso, cabe ao magistrado 

sopesar a relação jurídica que se apresenta a fim de adequadamente 

proteger o bem jurídico de maior vulnerabilidade e perigo de 

irreversibilidade ao status quo ante. Adiante, para deferimento da 

antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito 

e a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. A autora pugna pela declaração de rescisão contratual e 

consequente restituição parcial dos valores pagos à demandada. 

Verifica-se nos autos, o Instrumento Particular de Promessa de Compra e 

Venda (Id. 8290121), que demonstra a relação jurídica havida entre as 

partes. Assim, os requisitos legais no presente caso encontram-se 

configurados, em sede de cognição sumária. Com efeito, a probabilidade 

do direito esta caracterizada, em tese, pelo atraso na entrega da obra, 

com vista ao contrato firmado entre as partes e os pagamentos realizados 

pela autora (ID 8290136). Ademais, o perigo de dano torna-se visível 

considerando o valor investido pela requerente. Outrossim, a Súmula 543 

do STJ, regulamenta a devolução de valores nos contratos de compra e 

venda de imóvel, vejamos: Na hipótese de resolução de contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa 

do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas 

pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do 

promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o 

comprador quem deu causa ao desfazimento.(Súmula 543, Segunda 

Seção, Julgado em 26/08/2015 – DJE 31/08/2015) Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que estão presentes os requisitos necessários ao parcial 

deferimento da antecipação da tutela. Nesse sentido, entende o Tribunal 

de Justiça do Mato Grosso do Sul: “EMENTA-AGRAVO INTERNO - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO POR 

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - RESCISÃO CONTRATUAL - TUTELA 

ANTECIPADA - VÍCIO NO PRODUTO - ENTREGA DO BEM E DEPÓSITO 

JUDICIAL DO VALOR PAGO - FUNDAMENTOS QUE NÃO JUSTIFICAM A 

REFORMA DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Não havendo razões 

que justifiquem a reforma do julgado, deve ser mantida a decisão 

agravada regimentalmente”. (Processo:AGR 40087618820138120000 MS 

4008761-88.2013.8.12.0000 Relator(a):Des. Julizar Barbosa Trindade. 

Ju lgamento :03 /09 /2013 Órgão  Ju lgador :2 ª  Câmara  C íve l . 

Publicação:15/05/2014). Destaquei. Nesse passo, estando pendente ação 

em que se discute a rescisão contratual e os valores a serem restituídos, 

razoável assegurar que a prestação jurisdicional surtirá seus efeitos 

quanto à utilidade do resultado. Além disso, observa-se que não há perigo 

de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não causará 

nenhum prejuízo a requerida, tendo em vista que o valor depositado ficará 

vinculado a essa demanda até ulterior decisão desse juízo. Quanto a 

inversão ao ônus da prova, tem-se que a relação de consumo, tutelada 

pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz 

pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou 

quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as 

regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso 

VIII do CDC, que prevê: “Art. 6.º. São direitos básicos do consumidor: VIII – 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência;...” Sobre o assunto, valho-me, 

novamente, da precisa lição dos já citados jurisconsultos Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que assim lecionam: “14. Inversão do 

ônus da prova. O processo civil tradicional permite a convenção sobre o 

ônus da prova, de sorte que as partes podem estipular a inversão em 

relação ao critério da lei (CPC 333 par. un., a contrario sensu). O CDC 

permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que 

for ou hipossuficiente ou verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação 

do princípio constitucional da isonomia, pois o consumidor, como parte 

reconhecidamente mais fraca e vulnerável na relação de consumo (CDC 

4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, a fim de que seja alcançada a 

igualdade real entre os partícipes da relação de consumo. O inciso 

comentado amolda-se perfeitamente ao princípio constitucional da 

isonomia, na medida em que trata desigualmente os desiguais, 

desigualdade essa reconhecida pela própria lei.” (Nery, Princ., n.9, p.44) 

(Ob. cit., pág. 914)”Destaquei. Necessário ressaltar que, presente uma 

das alternativas previstas no dispositivo legal acima transcrito, está o 

magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da prova. O 

significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no sentido 

de desconhecimento técnico e informativo do produto e do serviço, de 

suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, dos modos 

especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o acidente de 

consumo e eventual dano, das características do vício e etc. Assim, 

cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e/ou 

desconstitutivos do direito do consumidor. Com essas considerações, 

preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para DETERMINAR que a requerida efetue 

depósito judicial do montante investido pelos autores decorrente do 

contrato discutido nessa demanda. Considerando que o valor ficará 

vinculado a essa demanda, não havendo irreversibilidade, deixo de exigir 

caução real. Ademais, posteriormente o depósito judicial, e diante do 

interesse manifestado pelo autor na rescisão, defiro ainda que o 

demandado possa comercializar o imóvel objeto da lide, não havendo 

óbice por parte da requerida, não há pretexto para aguardar o deslinde 

desta demanda para posterior venda do imóvel. Proceda-se a Secretaria 

Judicial com a inclusão do cônjuge da autora, Sr. RODRIGO LOUZICH 

COELHO, no polo ativo da presente demanda conforme indicado no 

petitório e documentos de ID 10804232, 10804264 e 10804269. Nos 

termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 03/04/2018 às 10h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 
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autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000738-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA CRISTIANE PALOMO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000738-35.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: NILDA RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: EVA 

CRISTIANE PALOMO - ME Vistos etc. Certifique-se a secretaria quanto a 

autenticidade da missiva, nos termo do artigo 265, §2º do CPC. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA na forma deprecada, servindo cópia desta 

como mandado, diante da proximidade da audiência designada naquele 

juízo. Devidamente cumprida, devolva-se a comarca de origem nos termos 

do artigo 268 do CPC. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035502-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SALES FERREIRA OAB - MT16458/O (ADVOGADO)

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES OAB - MT15557/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXICASE MAQUINAS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1035502-81.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: IVO PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MAXICASE 

MAQUINAS LTDA Vistos etc. Recebo o presente feito pelo procedimento 

comum. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Nos termos do 

atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

20/03/2018 às 09h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora 

intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036263-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFENE APARECIDA ARAUJO PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DA ROSA OAB - MT16099/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (RÉU)

Holando Campos Junior (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1036263-15.2017.8.11.0041 

AUTOR: STEFENE APARECIDA ARAUJO PINTO RÉU: HOSPITAL E 

MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA, AGEMED SAUDE S/A, HOLANDO 

CAMPOS JUNIOR Vistos etc. Recebo o presente feito pelo procedimento 

comum. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Nos termos do 

atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

20/03/2018 às 10h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora 

intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035962-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMME SERVICOS E COMERCIO OPTICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI OAB - MT0017510A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA SANTOS DUMONT LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1035962-68.2017.8.11.0041 

AUTOR: PRIMME SERVICOS E COMERCIO OPTICOS LTDA RÉU: OTICA 

SANTOS DUMONT LTDA - ME Vistos etc. Recebo o presente feito pelo 

procedimento comum. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 19/03/2018 às 12h30min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036588-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1036588-87.2017.8.11.0041 

AUTOR: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o 

presente feito pelo procedimento comum. Embora haja manifestação de 

desinteresse do autor, a audiência somente não será realizada se ambas 

as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

(CPC, art. 334, § 4º, I), cabendo à parte ré, se o caso, indicar seu 

desinteresse por meio de petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência da data da audiência (CPC, art. 334, § 5º). Assim, 

preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 
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19/03/2018 às 09h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora 

intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

Ressalvada a hipótese de oportuna manifestação de desinteresse pela 

parte ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado 

de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Realizada a audiência e não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036066-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONTACT PRIME COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI OAB - MT0017510A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA SANTOS DUMONT LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1036066-60.2017.8.11.0041 

AUTOR: CONTACT PRIME COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA - EPP 

RÉU: OTICA SANTOS DUMONT LTDA - ME Vistos etc. Recebo o presente 

feito pelo procedimento comum. Nos termos do atual Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação para o dia 19/03/2018 às 08h00min, 

nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL 

DE CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035806-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELATINAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE JESUS DE ALMEIDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1035806-80.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: PB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELATINAS LTDA 

REQUERIDO: JOSUE JESUS DE ALMEIDA - ME Vistos etc. A parte autora 

vem aos autos oferecer como caução um Grupo Gerador Diesel 

Caterpillar, C15-563, 380/220V, com quadro de transferência automática 

de 1000A, ano 2015, serie LL8B00322, juntado aos autos a nota fiscal do 

produto, que demonstra sua propriedade. Dessa forma, considerando que 

o bem ofertado se mostra suficiente para garantir o valor dos eventuais 

prejuízos ocasionados pela concessão da liminar, aceito o bem oferecido 

como caução. Lavre-se o competente Termo de Caução, que deverá ser 

assinado pelo requerente no prazo de 05 (cinco dias), sob pena de 

imediata revogação da liminar. Após, determino o prosseguimento do feito 

com o integral cumprimento da decisão de Id. 10934754. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036958-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDA NONATA MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1036958-66.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA REQUERIDO: 

RAIMUNDA NONATA MARQUES DA SILVA Vistos etc. De início, recebo o 

presente feito pelo procedimento comum. Embora haja manifestação de 

desinteresse do autor, a audiência somente não será realizada se ambas 

as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

(CPC, art. 334, § 4º, I), cabendo à parte ré, se o caso, indicar seu 

desinteresse por meio de petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência da data da audiência (CPC, art. 334, § 5º). Assim, 

preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 

13/03/2018 às 12h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora 

intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

Ressalvada a hipótese de oportuna manifestação de desinteresse pela 

parte ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado 

de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Realizada a audiência e não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036968-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES DE SOUZA NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1036968-13.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA REQUERIDO: JOAO 

ALVES DE SOUZA NETO Vistos etc. De início, recebo o presente feito pelo 

procedimento comum. Embora haja manifestação de desinteresse do 

autor, a audiência somente não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição (CPC, art. 

334, § 4º, I), cabendo à parte ré, se o caso, indicar seu desinteresse por 

meio de petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência da data 

da audiência (CPC, art. 334, § 5º). Assim, preenchidos os requisitos, 

designo audiência de conciliação para o dia 13/03/2018 às 12h30min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ressalvada a hipótese de 

oportuna manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes 

cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Realizada a audiência e não havendo autocomposição, o prazo 

para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (CPC, 
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art. 335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025432-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER MARIANO DOS SANTOS (AUTOR)

LILIOSA OLIVEIRA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA OAB - MT8534/O 

(ADVOGADO)

MARCEL LOUZICH COELHO OAB - MT0008637A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1025432-05.2017.8.11.0041 

AUTOR: WAGNER MARIANO DOS SANTOS, LILIOSA OLIVEIRA ARRUDA 

RÉU: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA Vistos 

etc. A parte autora narra que, em 11 de Julho de 2016, firmou com a 

requerida o contrato preliminar de Compromisso de compra e venda de um 

imóvel na planta, localizado em Cuiabá-MT, no qual o valor do bem é de R$ 

350.023,00 (trezentos e cinquenta mil e vinte e três reais), sendo que o 

pagamento fora ajustado de forma parcelada com entrada, parcelas balão 

e mensais fixas. Narram que o prazo para a conclusão da obra expirou em 

30/12/2016, podendo haver prorrogação por mais 180 dias, 

condicionando, contudo, à prévia comunicação da promitente compradora 

com antecedência de 120 dias do prazo de conclusão inicial, entretanto 

essa formalidade não fora atendida, ademais, aduz que pela fase em que 

a obra se encontra, tudo leva a crer que ultrapassará até mesmo o prazo 

de tolerância de 180 dias. Elucidam ainda que somente adquiriu o imóvel, 

visto que os prepostos da ré, inclusive a vendedora, lhe garantiram que 

conseguiria utilizar de seu FGTS para o financiamento, entretanto quando 

se dirigiu a Caixa Econômica Federal, lhe foi informado que por já possuir 

outro imóvel, não poderá se utilizar do FGTS para o financiamento. 

Salientam que, sendo assim não tem condições de financiar o imóvel, 

adiante procurou a demandada para um desfazimento contratual amigável, 

contudo a mesma fez imposições ilegais e abusivas. Pugnam pela 

rescisão contratual e condenação da requerida ao pagamento de 

indenização pelos danos morais e materiais. Em sede de tutela, requer 

seja o contrato declarado rescindido e determinação para que a requerida 

proceda com a devolução dos valores pagos, na forma parcial. Com a 

inicial juntou documentos. É o Relatório. Decido. Trata-se de Ação de 

Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com 

Pedido de Tutela de Urgência proposta por WAGNER MARIANBOS DOS 

SANTOS e LILIOSA OLIVEIRA ARRUDA DOS SANTOS em desfavor de 

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304SPE LTDA, devidamente 

qualificados nos autos. Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do 

CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga 

e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 

2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Antes, porém, de analisar a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da medida antecipatória, forçoso reconhecer 

que há entre as partes litigantes relação de consumo proveniente de um 

contrato válido, que estabelece as regras regentes da relação. Portanto, 

aplicável as normas do Código de Defesa do Consumidor, principalmente 

aquelas voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que 

geram limitação de direitos e que ensejam desrespeito à dignidade da 

pessoa humana. Neste ponto, vale destacar o art. 4º do CDC que trata das 

diretrizes das relações de consumo, onde: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor no mercado de consumo”. Posto isso, cabe ao magistrado 

sopesar a relação jurídica que se apresenta a fim de adequadamente 

proteger o bem jurídico de maior vulnerabilidade e perigo de 

irreversibilidade ao status quo ante. Adiante, para deferimento da 

antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito 

e a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Os autores pugnam pela declaração de rescisão contratual e 

consequente restituição parcial dos valores pagos à demandada. Adiante, 

verifica-se nos autos, o Instrumento Particular de Promessa de Compra e 

Venda (Id. 9486064), que demonstra a relação jurídica havida entre as 

partes. Assim, os requisitos legais no presente caso encontram-se 

configurados, em sede de cognição sumária. Com efeito, a probabilidade 

do direito esta caracterizada pelo contrato firmado entre as partes e os 

pagamentos realizados pela autora, conforme Relatório de Extrato do 

Cliente (ID 9486032). Ademais, o perigo de dano torna-se visível 

considerando o valor investido pela requerente. Outrossim, a Súmula 543 

do STJ, regulamenta a devolução de valores nos contratos de compra e 

venda de imóvel, vejamos Na hipótese de resolução de contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa 

do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas 

pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do 

promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o 

comprador quem deu causa ao desfazimento.(Súmula 543, Segunda 

Seção, Julgado em 26/08/2015 – DJE 31/08/2015) No caso em apreço, em 

sede de cognição que se encontra, há de se esperar maior dilação 

probatória, para ser verificado de quem advêm à culpa para a rescisão do 

contrato objeto da presente demanda. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

estão presentes os requisitos necessários ao parcial deferimento da 

antecipação da tutela. Nesse sentido, entende o Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso do Sul: “EMENTA-AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO POR MANIFESTA 

IMPROCEDÊNCIA - RESCISÃO CONTRATUAL - TUTELA ANTECIPADA - 

VÍCIO NO PRODUTO - ENTREGA DO BEM E DEPÓSITO JUDICIAL DO 

VALOR PAGO - FUNDAMENTOS QUE NÃO JUSTIFICAM A REFORMA DA 

DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Não havendo razões que justifiquem 

a reforma do julgado, deve ser mantida a decisão agravada 

regimentalmente”. (Processo:AGR 40087618820138120000 MS 

4008761-88.2013.8.12.0000 Relator(a):Des. Julizar Barbosa Trindade. 

Ju lgamento :03 /09 /2013 Órgão  Ju lgador :2 ª  Câmara  C íve l . 

Publicação:15/05/2014). Destaquei. Nesse passo, estando pendente ação 

em que se discute a rescisão contratual e os valores a serem restituídos, 

razoável assegurar que a prestação jurisdicional surtirá seus efeitos 

quanto à utilidade do resultado. Além disso, observa-se que não há perigo 

de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não causará 

nenhum prejuízo a requerida, tendo em vista que o valor depositado ficará 

vinculado a essa demanda até ulterior decisão desse juízo. Quanto a 

inversão ao ônus da prova, tem-se que a relação de consumo, tutelada 

pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz 

pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou 

quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as 

regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso 

VIII do CDC, que prevê: “Art. 6.º. São direitos básicos do consumidor: VIII – 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência;...” Sobre o assunto, valho-me, 

novamente, da precisa lição dos já citados jurisconsultos Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que assim lecionam: “14. Inversão do 

ônus da prova. O processo civil tradicional permite a convenção sobre o 

ônus da prova, de sorte que as partes podem estipular a inversão em 

relação ao critério da lei (CPC 333 par. un., a contrario sensu). O CDC 

permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que 

for ou hipossuficiente ou verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação 

do princípio constitucional da isonomia, pois o consumidor, como parte 

reconhecidamente mais fraca e vulnerável na relação de consumo (CDC 

4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, a fim de que seja alcançada a 

igualdade real entre os partícipes da relação de consumo. O inciso 

comentado amolda-se perfeitamente ao princípio constitucional da 
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isonomia, na medida em que trata desigualmente os desiguais, 

desigualdade essa reconhecida pela própria lei.” (Nery, Princ., n.9, p.44) 

(Ob. cit., pág. 914)”Destaquei. Necessário ressaltar que, presente uma 

das alternativas previstas no dispositivo legal acima transcrito, está o 

magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da prova. O 

significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no sentido 

de desconhecimento técnico e informativo do produto e do serviço, de 

suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, dos modos 

especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o acidente de 

consumo e eventual dano, das características do vício e etc. Assim, 

cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e/ou 

desconstitutivos do direito do consumidor. Com essas considerações, 

preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para DETERMINAR que a requerida efetue 

depósito judicial do montante investido pelo autor decorrente do contrato 

discutido nessa demanda, deduzido o valor da cláusula penal, até a 

formação da convicção acerca do juízo da culpa. Considerando que o 

valor ficará vinculado a essa demanda, não havendo irreversibilidade, 

deixo de exigir caução real. Ademais, após o depósito, defiro ao 

demandado o direito de comercializar o imóvel objeto da lide, tendo em 

vista que o promitente comprador pretende a rescisão contratual, não 

havendo pretexto para aguardar o deslinde desta demanda para posterior 

venda do imóvel. Outrossim, verifica-se que a parte autora comparece por 

meio do petitório de ID 10746099, onde pugna pelo parcelamento das 

custas judiciais. Com base nos art. 98,§ 6° do CPC e art. 468, §6° e §7° do 

CNGC, DEFIRO o pedido de parcelamento das custas processuais em seis 

prestações. INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu procurador para, 

no prazo de 15 dias, recolher a primeira parcela custas processuais, 

devendo comprovar o recolhimento das parcelas mês a mês, até a 

quitação final da guia de custas e taxa judiciária. Fica a parte autora 

ADVERTIDA que o não cumprimento da ordem implicará no indeferimento 

da inicial, nos termos do artigo 321 do CPC. Nos termos do atual Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 03/04/2018 às 

08h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA
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AMERICA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1014675-83.2016.8.11.0041 

AUTOR: AMERICA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME PROCURADOR: 

JANIO JOSE DE SOUZA RÉU: SIMONE DE MOURA VIANA Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis e Encargos 

ajuizada por AMÉRICA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME em face de 

SIMONE DE MOURA VIANA, devidamente qualificados nos autos. Afirma a 

requerente que, em 07/01/2016 realizou o contrato de locação com o 

requerido do apartamento 903, localizado na rua: Das Pérolas, Nº 134, 

torre A, Residencial Bosque da Saúde, bairro: Bosque da Saúde, em 

Cuiabá – MT. Aduz que o requerido incorreu em diversos 

descumprimentos contratuais, uma vez que não efetuou o pagamento dos 

alugueres desde junho de 2016 e não adimpliu as taxas condominiais e 

IPTU. Com a inicial, os documentos de fls. 09/26. A medida liminar foi 

deferida, determinando a purgação da mora ou desocupação voluntária do 

imóvel. Sem contestação. É o relatório. Decido. O deslinde da controvérsia 

não reclama dilação probatória o que em última análise confrontaria com 

os princípios da celeridade e economia processual, já que os elementos do 

processo permitam a formação do convencimento do juiz (CPC, art. 370). 

Nesse sentido é a jurisprudência: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA 

ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. Para que fique evidente que o 

julgamento antecipado da lide cerceou o direito de defesa da parte, a 

necessidade da produção de prova deve ficar evidenciada. Se o 

magistrado já firmou seu convencimento sobre os aspectos decisivos da 

demanda a antecipação do julgamento é legítima. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DO PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA 

DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. CABIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO 

C. STJ. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. O autor se mostra 

inconformado com o desfecho de seu pedido. Todavia, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que tais tributos 

integram a própria lógica do contrato de concessão e que é passível sua 

transferência aos consumidores. Ademais, não há o pagamento das 

contribuições sociais pelo usuário, mas sim um aumento da tarifa, em 

razão da adição dos tributos devidos ao preço cobrado pela 

concessionária pelo serviço prestado. Há, desse modo, um repasse 

econômico e não jurídico. (TJSP - APL: 0013484-76.2010.8.26.0408 - 

Relator: Adilson de Araujo – j. 23/07/2013) Destaquei. Dessa forma, sendo 

suficientes os documentos juntados nos autos para persuasão do juiz 

sobre as questões suscitadas, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC. Aplica-se ao 

presente caso o que preceitua o artigo 355 do Código de Processo Civil: 

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no 

art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”. 

Negritei. O artigo 344 do mesmo diploma legal dispõe que: “Art. 344. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Negritei. Dessa 

feita, o julgamento antecipado da lide se impõe não havendo cerceamento 

de defesa pela não abertura de prazo para especificação de provas. 

Nesse sentido: “Presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder”. (STJ, 4ª T. REsp 2.832-RJ). No comentário deste artigo, os 

doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, no 

Código de Processo Civil Comentado, na página 593, dissertam sobre o 

tema: “1. Revelia. É a ausência de contestação. Caracteriza-se quando o 

réu: a) deixa transcorrer em branco o prazo para a contestação; b) 

contesta intempestivamente; c) contesta formalmente, mas não impugna 

os fatos narrados pelo autor na petição inicial”. Negritei. A requerida, 

apesar de citado, não apresentou defesa. Dessa forma, decreto a 

REVELIA da ré SIMONE DE MOURA VIANA. Não havendo preliminares, 

passo à análise do mérito. Conforme consignado, cuida-se de Ação de 

Despejo c/c Cobrança de Alugueis e Encargos ajuizada por AMÉRICA 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME em face de SIMONE DE MOURA 

VIANA, devidamente qualificados nos autos. Não obstante a revelia da 

parte ré, que traz a presunção da veracidade dos fatos articulados, 

observa-se que os documentos encartados com a inicial são provas 

suficientes da alegação da autora, senão vejamos: Consta do Contrato de 

Locação acostado no Id. 1930925, que o autor locou a requerida em 

07/01/2016 um imóvel situado na Rua da Pérolas, Bairro Bosque da Saúde, 

n° 134, Apartamento 903, Torre A, Residencial Bosque da Saúde, 

Cuiabá-MT, pelo valor mensal correspondente a R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), somados aos encargos legais e contratuais que recaem 

sobre o imóvel. Sabe-se que no contrato de locação, o locador deve 

disponibilizar o imóvel e em contrapartida o locatário deve pagar os 

alugueres devidos, e obrigações acessórias decorrentes. Assim, não 

tendo a parte requerida, apresentado qualquer prova que refute as 

alegações da parte autora, ou mesmo efetuado o pagamento dos valores 

em atraso, tem-se que deve ser reconhecida a existência da locação, bem 

como o atraso no pagamento das obrigações principais e acessórias. A 

propósito, assim dispõe a nossa jurisprudência pátria: “AÇÃO DE 
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DESPEJO - FALTA DE PAGAMENTO - COBRANÇA DE ALUGUEIS - 

CUMULAÇÃO PERMITIDA - ALUGUEIS ATRASADOS - PAGAMENTOS NÃO 

DEMONSTRADOS - CLÁUSULA DE MULTA DE 10% - POSSIBILIDADE - 

PEDIDO PROCEDENTE A ação de despejo pode ser cumulada com a 

cobrança de alugueis que só será ilidida se demonstrado o pagamento 

mediante recibo. A cláusula que fixa multa de 10% é permitida e não está 

ofendendo o Código de Defesa do Consumidor que não é aplicado à 

espécie”. (TJ-MG - AC: 10518091731738001 MG , Relator: Batista de 

Abreu, Data de Julgamento: 29/05/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2014). Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL. 

LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. É ônus do 

locatário comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

parte locadora, (inc. II do art. 333 do CPC). Ônus do qual não se 

desincumbiu a locatária no caso. APELO DESPROVIDO”. (Apelação Cível 

Nº 70060173911, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 20/11/2014). (TJ-RS - AC: 

70060173911 RS , Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 

20/11/2014, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 24/11/2014). Destaquei. No mais, o contrato de locação é 

titulo extrajudicial conforme prevê o artigo 784, inciso V Código de 

Processo Civil, e desse modo, nada impede que o reclamante execute as 

obrigações inadimplentes da requerida. Neste sentido a corte 

Mato-grossense preleciona: “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – CONTRATO E LOCAÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO - 

COBRANÇA DE ACESSÓRIOS - POSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COBRANÇA DE MULTAS 

COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA - LEGALIDADE - JUROS QUE DEVEM 

SER COBRADOS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O 

contrato de locação é título executivo extrajudicial nos termos do artigo 

585, IV, do Código de Processo Civil, estando nele compreendidas as 

obrigações acessórias como o pagamento das contas de água, luz, multa 

e tributos, expressamente previstas no contrato. Os dispositivos do 

Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos contratos de 

locação, uma vez que estes são disciplinados por lei especial e não existe 

no caso qualquer relação de consumo. Não se confunde a multa por 

atraso no pagamento do aluguel com a multa por rescisão indevida do 

contrato de locação, podendo ser ambas cobradas na execução. A 

aplicação do IGPM ao contrato de locação não traz ilegalidade à 

cobrança.” (TJMT – TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL Nº 2434/2005, Número do Protocolo: 2434/2005, Data de 

Julgamento: 08-5-2006). Negritei. Efetivamente, tendo a parte demandada, 

deixado de apresentar os comprovantes de pagamentos dos aluguéis no 

prazo de vencimento estipulado no contrato e de estar em dia com as 

obrigações acessór ias,  é certo que a ausência de 

pagamento/inadimplemento contratual está comprovada. Nesse contexto, a 

Lei n°. 8.245/91, que dispõe sobre a relação de inquilinato, preceitua as 

seguintes obrigações: “Art. 4o Durante o prazo estipulado para a duração 

do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. O locatário, 

todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcionalmente 

ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for 

judicialmente estipulada”. “Art. 23. O locatário é obrigado a: I - pagar 

pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou 

contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o 

sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro 

local não tiver sido indicado no contrato; (...)”. Portanto, corroborado com 

os documentos que instruíram a petição inicial, tem-se como verdadeiro 

que as partes celebraram um contrato de locação tendo por objeto o 

imóvel delineado na peça vestibular e que a requerida deixou de efetuar o 

pagamento no prazo assinalado, ensejando que a procedência da 

presente ação se mostra medida imperiosa. Ainda, da análise ao contrato 

de aluguel firmado entre os litigantes (Id. 1930925), extrai-se da Cláusula 

Terceira, §3º que: Ainda, extrai-se da Clausula Décima Nona, §1°, o 

seguinte: Denota-se que há no contrato dupla penalidade para a mesma 

causa, qual seja, o descumprimento contratual Posto isso, verificado o bis 

in indem, e a evidente abusividade, reputo devida apenas a multa de 10% 

em razão do inadimplemento contratual e afasto a incidência da aplicação 

da cláusula 19ª para esse fim. No que tange as obrigações acessórias 

concernentes às taxas condominiais e IPTU, estando devidamente 

comprovado o inadimplemento (Id. 1930953 e 1930958), pela parte 

demandante, o pleito merece acolhimento. Insta consignar que a requerida 

entregou o imóvel em Novembro de 2016, após a citação, portanto, o 

inadimplemento com os alugueres e demais encargos se estende até o 

mês em que efetivamente desocupou o imóvel. Os índices de correção 

monetária que devem prevalecer nestes autos é o índice nacional de 

preços ao consumidor - INPC/IBGE a partir de cada vencimento, conforme 

entendimento jurisprudencial. Quanto aos juros moratórios, devem incidir, 

por força da lei, em razão da mora caracterizada, a partir da citação. O 

limite do seu percentual deve ser à taxa de um por cento (1%) ao mês 

(CC/1916 – art. 1062; CC/2002 – art. 406; CTN - art. 161, § 1º). 

Considerando o descumprimento contratual pela requerida a rescisão 

contratual é medida que se impõe e decorrente disso a responsabilidade 

contratual no pagamento de eventuais obrigações acessórias em atraso 

(taxa de condomínio e IPTU). Diante do exposto, enfrentadas as questões 

trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos na presente ação, com fulcro no artigo 487, I 

do CPC, para: CONFIRMAR a liminar deferida no decisório de Id. 2981254. 

CONDENAR os requeridos: 1) Ao pagamento dos aluguéis vencidos entre 

os meses de Junho/2016 a Novembro/2016 – quando ocorreu a citação, 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir de cada 

vencimento e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, além da da 

multa correspondente a 10% (dez por cento), conforme Cláusula Terceira, 

§3º do contrato; 2) Ao pagamento das despesas acessórias inerentes ao 

IPTU/2016 e as Taxas Condominiais descritas no documento de Id. 

1930953 até o mês de novembro/2016 – quando houve a desocupação do 

imóvel DECLARAR, rescindido o contrato de aluguel celebrado entre as 

partes, nos termos do art. 9º, III da Lei 8.245/91. Considerando que a 

autora decaiu de parte mínima, CONDENAR a ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. P.R.I. Com 

o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022632-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON PONCIANO PEREIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1022632-38.2016.8.11.0041 

AUTOR: JOILSON PONCIANO PEREIRA LEITE RÉU: NEGRESCO S/A - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos etc. Verifica-se que 

foi determinada a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Findo o prazo, verifica-se que, embora intimada, a parte autora 

nada manifestou. Não houve a citação da parte contrária e, portanto, não 

ocorreu a triangularização processual. É o relatório. Decido. Conforme se 

vislumbra, a parte autora embora intimada para sanar a irregularidade 

constante da petição inicial, não o fez. Vejamos o que dita o artigo 321 e 

parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial. O entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de 

Justiça Mato-Grossense é firme quanto à desnecessidade de se intimar 

pessoalmente o autor para recolher as custas processuais devidas, antes 

de se determinar a extinção do processo pelo inciso I do artigo 485 do 

Código de Processo Civil: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA 

INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA 

IMPRENSA OFICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de 

extinção do feito com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o 
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indeferimento da inicial. A aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da 

Assistência Judiciária), segundo o qual basta a afirmação pela parte de 

sua pobreza para a concessão da justiça gratuita, não induz presunção 

absoluta, podendo o julgador indeferir o benefício quando tiver razões 

para crer que o requerente possui condições em arcar com as taxas 

judiciárias. Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de 

indeferimento, e tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao 

recolhimento das custas ou comprovação da sua miserabilidade, impõe-se 

a extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do 

CPC. (Ap 84202/2011, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – 

IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS 

REMANESCENTES – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO 

–DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento 

jurisprudencial desta Corte Superior é firme quanto à desnecessidade de 

se intimar pessoalmente o autor para recolher as custas processuais 

devidas, antes de se determinar a extinção do processo pelo inciso III do 

artigo 267 do Código de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, 

DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. 

No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL 

CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas, sendo evidende a falta de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, indefiro a petição inicial e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que 

dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. 

Transitado em julgado, arquive-se os autos, observando-se as 

formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020701-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIF COML 13 DE JUNHO CENTRO EXECUTIVO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME ESMELHA CURVO (EXECUTADO)

 

Vistos etc. Verifica-se que foi determinada a intimação da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena 

de indeferimento da petição inicial. Findo o prazo, verifica-se que, embora 

intimada, a parte autora nada manifestou. Não houve a citação da parte 

contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o 

relatório. Decido. Conforme se vislumbra, a parte autora embora intimada 

para sanar a irregularidade constante da petição inicial, não o fez. 

Vejamos o que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo 

Civil: O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. O entendimento 

jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA IMPRENSA OFICIAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de extinção do feito 

com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o indeferimento da inicial. A 

aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária), 

segundo o qual basta a afirmação pela parte de sua pobreza para a 

concessão da justiça gratuita, não induz presunção absoluta, podendo o 

julgador indeferir o benefício quando tiver razões para crer que o 

requerente possui condições em arcar com as taxas judiciárias. 

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e 

tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao recolhimento das custas ou 

comprovação da sua miserabilidade, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do CPC. (Ap 84202/2011, 

DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPUGNAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO –DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte 

Superior é firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o 

autor para recolher as custas processuais devidas, antes de se 

determinar a extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código 

de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1253573 / 

RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Julgado em 

15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, DES.JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. No mesmo 

sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 
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existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas, sendo evidende a falta de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, indefiro a petição inicial e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que 

dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. 

Transitado em julgado, arquive-se os autos, observando-se as 

formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022626-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON PONCIANO PEREIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022626-31.2016.8.11.0041 

AUTOR: JOILSON PONCIANO PEREIRA LEITE RÉU: OI S/A Vistos etc. 

Verifica-se que foi determinada a intimação da parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. Findo o prazo, verifica-se que, embora intimada, a parte 

autora nada manifestou. Não houve a citação da parte contrária e, 

portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o relatório. Decido. 

Conforme se vislumbra, a parte autora embora intimada para sanar a 

irregularidade constante da petição inicial, não o fez. Vejamos o que dita o 

artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. O entendimento jurisprudencial 

do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA IMPRENSA OFICIAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de extinção do feito 

com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o indeferimento da inicial. A 

aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária), 

segundo o qual basta a afirmação pela parte de sua pobreza para a 

concessão da justiça gratuita, não induz presunção absoluta, podendo o 

julgador indeferir o benefício quando tiver razões para crer que o 

requerente possui condições em arcar com as taxas judiciárias. 

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e 

tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao recolhimento das custas ou 

comprovação da sua miserabilidade, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do CPC. (Ap 84202/2011, 

DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPUGNAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO –DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte 

Superior é firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o 

autor para recolher as custas processuais devidas, antes de se 

determinar a extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código 

de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1253573 / 

RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Julgado em 

15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, DES.JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. No mesmo 

sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas, sendo evidende a falta de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, indefiro a petição inicial e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que 

dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. 

Transitado em julgado, arquive-se os autos, observando-se as 

formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito
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AUTOR: ANTONIA VIEIRA SILVA RÉU: MARIA ROCILDA DE FRANCA 

BEZERRA Vistos etc. Verifica-se que foi determinada a intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Findo o prazo, verifica-se que, 

embora intimada, a parte autora nada manifestou. Não houve a citação da 

parte contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o 

relatório. Decido. Conforme se vislumbra, a parte autora embora intimada 

para sanar a irregularidade constante da petição inicial, não o fez. 

Vejamos o que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo 

Civil: O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. O entendimento 

jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA IMPRENSA OFICIAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de extinção do feito 

com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o indeferimento da inicial. A 

aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária), 

segundo o qual basta a afirmação pela parte de sua pobreza para a 

concessão da justiça gratuita, não induz presunção absoluta, podendo o 

julgador indeferir o benefício quando tiver razões para crer que o 

requerente possui condições em arcar com as taxas judiciárias. 

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e 

tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao recolhimento das custas ou 

comprovação da sua miserabilidade, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do CPC. (Ap 84202/2011, 

DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPUGNAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO –DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte 

Superior é firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o 

autor para recolher as custas processuais devidas, antes de se 

determinar a extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código 

de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1253573 / 

RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Julgado em 

15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, DES.JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. No mesmo 

sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas, sendo evidente a falta de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, indefiro a petição inicial e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que 

dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. 

Transitado em julgado, arquive-se os autos, observando-se as 

formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002582-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO VIEGAS DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FELIX DA SILVA OAB - MT0013039A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NANCY VELASCO SANDER (RÉU)

ERNANI JOSE SANDER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1002582-54.2017.8.11.0041 

AUTOR: JANIO VIEGAS DE PINHO RÉU: ERNANI JOSE SANDER, NANCY 

VELASCO SANDER Vistos etc. Verifica-se que foi determinada a 

intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as 

custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Findo o prazo, 

verifica-se que, embora intimada, a parte autora nada manifestou. Não 

houve a citação da parte contrária e, portanto, não ocorreu a 

triangularização processual. É o relatório. Decido. Conforme se vislumbra, 

a parte autora embora intimada para sanar a irregularidade constante da 

petição inicial, não o fez. Vejamos o que dita o artigo 321 e parágrafo 

único do Código de Processo Civil: O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. O entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça 

Mato-Grossense é firme quanto à desnecessidade de se intimar 

pessoalmente o autor para recolher as custas processuais devidas, antes 

de se determinar a extinção do processo pelo inciso I do artigo 485 do 

Código de Processo Civil: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA 

INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA 

IMPRENSA OFICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de 

extinção do feito com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o 

indeferimento da inicial. A aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da 

Assistência Judiciária), segundo o qual basta a afirmação pela parte de 

sua pobreza para a concessão da justiça gratuita, não induz presunção 

absoluta, podendo o julgador indeferir o benefício quando tiver razões 

para crer que o requerente possui condições em arcar com as taxas 

judiciárias. Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de 

indeferimento, e tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao 

recolhimento das custas ou comprovação da sua miserabilidade, impõe-se 

a extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do 
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CPC. (Ap 84202/2011, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – 

IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS 

REMANESCENTES – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO 

–DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento 

jurisprudencial desta Corte Superior é firme quanto à desnecessidade de 

se intimar pessoalmente o autor para recolher as custas processuais 

devidas, antes de se determinar a extinção do processo pelo inciso III do 

artigo 267 do Código de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, 

DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. 

No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL 

CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas, sendo evidende a falta de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, indefiro a petição inicial e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que 

dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. 

Transitado em julgado, arquive-se os autos, observando-se as 

formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito
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AUTOR: DANIEL LOPES BURIGO RÉU: RENATO ROSA FORTES Vistos etc. 

Verifica-se que foi determinada a intimação da parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. Findo o prazo, verifica-se que, embora intimada, a parte 

autora nada manifestou. Não houve a citação da parte contrária e, 

portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o relatório. Decido. 

Conforme se vislumbra, a parte autora embora intimada para sanar a 

irregularidade constante da petição inicial, não o fez. Vejamos o que dita o 

artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. O entendimento jurisprudencial 

do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA IMPRENSA OFICIAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de extinção do feito 

com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o indeferimento da inicial. A 

aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária), 

segundo o qual basta a afirmação pela parte de sua pobreza para a 

concessão da justiça gratuita, não induz presunção absoluta, podendo o 

julgador indeferir o benefício quando tiver razões para crer que o 

requerente possui condições em arcar com as taxas judiciárias. 

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e 

tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao recolhimento das custas ou 

comprovação da sua miserabilidade, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do CPC. (Ap 84202/2011, 

DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPUGNAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO –DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte 

Superior é firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o 

autor para recolher as custas processuais devidas, antes de se 

determinar a extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código 

de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1253573 / 

RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Julgado em 

15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, DES.JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. No mesmo 

sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 
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- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas, sendo evidende a falta de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, indefiro a petição inicial e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que 

dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. 

Transitado em julgado, arquive-se os autos, observando-se as 

formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019714-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIL MOVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CRISTINA CASTRO SANTOS OAB - MG144416 (ADVOGADO)

REGILAINE APARECIDA DE OLIVEIRA VILLELA OAB - MG82869 

(ADVOGADO)

FERNANDA LANDIM VITRAL OAB - MG155647 (ADVOGADO)

CAIO RIBEIRO SIGNORELLI OAB - MG150718 (ADVOGADO)

GABRIELA DE SOUZA PIMENTA OAB - MG166610 (ADVOGADO)

DIEGO ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MG150564 (ADVOGADO)

JUAREZ LOURES DE OLIVEIRA OAB - MG55553 (ADVOGADO)

PRISCILA ALVES DE ARRUDA OAB - MG45850E (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHAREWOOD INDUSTRIA DE MADEIRAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1019714-61.2016.8.11.0041 

AUTOR: AIL MOVEIS LTDA RÉU: SHAREWOOD INDUSTRIA DE MADEIRAS 

Vistos etc. Verifica-se que foi determinada a intimação da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena 

de indeferimento da petição inicial. Findo o prazo, verifica-se que, embora 

intimada, a parte autora nada manifestou. Não houve a citação da parte 

contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o 

relatório. Decido. Conforme se vislumbra, a parte autora embora intimada 

para sanar a irregularidade constante da petição inicial, não o fez. 

Vejamos o que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo 

Civil: O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. O entendimento 

jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA IMPRENSA OFICIAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de extinção do feito 

com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o indeferimento da inicial. A 

aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária), 

segundo o qual basta a afirmação pela parte de sua pobreza para a 

concessão da justiça gratuita, não induz presunção absoluta, podendo o 

julgador indeferir o benefício quando tiver razões para crer que o 

requerente possui condições em arcar com as taxas judiciárias. 

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e 

tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao recolhimento das custas ou 

comprovação da sua miserabilidade, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do CPC. (Ap 84202/2011, 

DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPUGNAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO –DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte 

Superior é firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o 

autor para recolher as custas processuais devidas, antes de se 

determinar a extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código 

de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1253573 / 

RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Julgado em 

15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, DES.JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. No mesmo 

sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas, sendo evidende a falta de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, indefiro a petição inicial e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que 

dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. 

Transitado em julgado, arquive-se os autos, observando-se as 

formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025846-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARIO DIAS DA SILVA (AUTOR)

IZAQUE DA SILVA DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA APARECIDA PAULINO DE ASSIS (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1025846-03.2017.8.11.0041 

AUTOR: NAZARIO DIAS DA SILVA, IZAQUE DA SILVA DE PAULA RÉU: 

NEUZA APARECIDA PAULINO DE ASSIS Vistos etc. A parte autora 

comparece por meio do petitório de ID n° 9911922 requerendo a 

desistência da presente ação. De acordo com o artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação.” Analisando os autos, 

verifica-se que a requerida não foi citada. Diante do exposto, HOMOLOGO 

a desistência e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas. Não tendo 

sido angularizada a relação processual por meio da citação, incabível a 

condenação em honorários advocatícios. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se o feito com as formalidades legais e baixas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023592-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1023592-57.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. A parte autora comparece por meio 

do petitório de ID n° 9496314 requerendo a desistência da presente ação. 

De acordo com o artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: “VIII – homologar a 

desistência da ação.” Analisando os autos, verifica-se que a requerida 

não foi citada. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas. Não tendo sido angularizada a 

relação processual por meio da citação, incabível a condenação em 

honorários advocatícios. P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquive-se o 

feito com as formalidades legais e baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024416-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1024416-16.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos etc. A parte autora comparece por meio do petitório de ID n° 

9497475 requerendo a desistência da presente ação. De acordo com o 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, extingue-se o processo 

sem o julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação.” 

Analisando os autos, verifica-se que a requerida não foi citada. Diante do 

exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Sem custas. Não tendo sido angularizada a relação processual por 

meio da citação, incabível a condenação em honorários advocatícios. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as formalidades legais e 

baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001158-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA OAB - RS51634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1001158-74.2017.8.11.0041 

AUTOR: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. A parte autora 

comparece aos autos (id. 9187220) requerendo a desistência da presente 

ação. De acordo com o artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: “VIII – homologar a 

desistência da ação.” A parte requerida devidamente intimada para se 

manifestar, quedou-se inerte (id. 11337717), entendendo o silêncio como 

concordância tácita. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência e 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 

8.°, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os autos com 

as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022492-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MAURO DOS SANTOS FERRAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

joeli mariane castelli (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022492-67.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: RUBENS MAURO DOS SANTOS FERRAZ REQUERIDO: 

JOELI MARIANE CASTELLI Vistos etc. A parte autora comparece por meio 

do petitório de ID n° 10690193 requerendo a desistência da presente ação. 

De acordo com o artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: “VIII – homologar a 

desistência da ação.” Analisando os autos, verifica-se que a requerida 

não foi citada. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas. Não tendo sido angularizada a 

relação processual por meio da citação, incabível a condenação em 

honorários advocatícios. P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquive-se o 

feito com as formalidades legais e baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023011-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOVANES ALEX DA COSTA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT0013343A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1023011-42.2017.8.11.0041 

AUTOR: CLEOVANES ALEX DA COSTA E SILVA RÉU: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos etc. A parte autora comparece por 

meio do petitório de ID n° 9574611 requerendo a desistência da presente 

ação. De acordo com o artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: “VIII – homologar a 

desistência da ação.” Analisando os autos, verifica-se que a requerida 

não foi citada. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas. Não tendo sido angularizada a 

relação processual por meio da citação, incabível a condenação em 

honorários advocatícios. P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquive-se o 

feito com as formalidades legais e baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025198-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA BRESSAN KOEHLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT0008360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1025198-23.2017.8.11.0041 

AUTOR: VANESSA BRESSAN KOEHLER RÉU: CITAVEL DISTRIBUIDORA 

DE VEICULOS LTDA., FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Vistos etc. 

A parte autora comparece por meio do petitório de ID n° 11352922 

requerendo a desistência da presente ação. De acordo com o artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o 

julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação.” Analisando 

os autos, verifica-se que a requerida não foi citada. Diante do exposto, 

HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas. Não tendo sido angularizada a relação processual por meio da 

citação, incabível a condenação em honorários advocatícios. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se o feito com as formalidades legais e baixas 

de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025198-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA BRESSAN KOEHLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT0008360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1025198-23.2017.8.11.0041 

AUTOR: VANESSA BRESSAN KOEHLER RÉU: CITAVEL DISTRIBUIDORA 

DE VEICULOS LTDA., FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Vistos etc. 

A parte autora comparece por meio do petitório de ID n° 11352922 

requerendo a desistência da presente ação. De acordo com o artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o 

julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação.” Analisando 

os autos, verifica-se que a requerida não foi citada. Diante do exposto, 

HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas. Não tendo sido angularizada a relação processual por meio da 

citação, incabível a condenação em honorários advocatícios. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se o feito com as formalidades legais e baixas 

de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029997-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ANAIA DE SOUZA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL RIBEIRO FILHO OAB - MT0005073A (ADVOGADO)

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PERMISSION DO TERM ATACAD DE CUIABA-APETAC 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1029997-12.2017.8.11.0041 

AUTOR: CRISTIANE ANAIA DE SOUZA ALMEIDA RÉU: ASSOCIACAO DOS 

PERMISSION DO TERM ATACAD DE CUIABA-APETAC Vistos etc. A parte 

autora comparece por meio do petitório de ID n° 10551010 requerendo a 

desistência da presente ação. De acordo com o artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação.” Analisando os autos, 

verifica-se que a requerida não foi citada. Diante do exposto, HOMOLOGO 

a desistência e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas. Não tendo 

sido angularizada a relação processual por meio da citação, incabível a 

condenação em honorários advocatícios. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se o feito com as formalidades legais e baixas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032623-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEULA MARINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA LETICIA DA SILVA OAB - MT22787/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1032623-04.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: KEULA MARINA DE OLIVEIRA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL 

IPANEMA III - NAO PADRONIZADO Vistos etc. A parte autora comparece 

por meio do petitório de ID n° 11154309 requerendo a desistência da 

presente ação. De acordo com o artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: “VIII – 

homologar a desistência da ação.” Analisando os autos, verifica-se que a 

requerida não foi citada. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência e 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas. Não tendo sido 

angularizada a relação processual por meio da citação, incabível a 

condenação em honorários advocatícios. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se o feito com as formalidades legais e baixas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035152-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER SOUZA OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1035152-93.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUIZ CARLOS FERNANDES RÉU: KLEBER SOUZA OLIVEIRA 

Vistos etc. A parte autora comparece por meio do petitório de ID n° 

10812096 requerendo a desistência da presente ação. De acordo com o 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, extingue-se o processo 

sem o julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação.” 

Analisando os autos, verifica-se que a requerida não foi citada. Diante do 

exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Sem custas. Não tendo sido angularizada a relação processual por 

meio da citação, incabível a condenação em honorários advocatícios. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as formalidades legais e 

baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006318-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONECIR RIBEIRO CARDOSO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1006318-80.2017.8.11.0041 AUTOR: LEONECIR 

RIBEIRO CARDOSO GONCALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 
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PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006318-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONECIR RIBEIRO CARDOSO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento da totalidade dos honorários periciais, no prazo de 

10 (dez) dias. Cuiabá - MT, 23 de janeiro de 2018 Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 732279 Nr: 28449-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOTREQ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJ ANDRADE & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL AUGUSTO DE MORAIS 

URBANO - OAB:71886/MG, RODRIGO RIGHI CAPANEMA DE ALMEIDA - 

OAB:87830 , RUY RIBEIRO - OAB:12010 RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN C. RAHMAN MUHL - 

OAB:4.624/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 456530 Nr: 27247-98.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU LAVRATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA, FERNANDO 

BORGES COSTA, RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR, FABIO MARTINS 

DEFANTI, EDITORA MART - MART PRODUÇÕES ARTISTICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILLIPE AUGUSTO MARQUES 

DUARTE - OAB:12566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR PALUMBO FERNANDES 

- OAB:7821/MS, CRISTIANE DE ALMEIDA COUTINHO - OAB:5233-B-MT, 

GIORDANA PEREIRA DE AZEVEDO DE LIMA - OAB:18104, LUIZ 

CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - OAB:5.475/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 49066 Nr: 11275-06.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTOS DE SERVIÇOS MÁXIMO'S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VALDENIR MACHADO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON SOARES SENA - 

OAB:7038, JOSÉ RODRIGUES ROCHA JÚNIOR - OAB:6651-MT, revair 

rodrigues machado neto - OAB:14.803
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 Impulsiono os autos intimando a parte requerida para apresentar os 

documentos solicitados às fls. 28v, junto ao juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 713252 Nr: 5873-89.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ANDRE DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Com efeito, infrutíferas as tentativas de localização da parte requerida, 

possível a realização de pesquisa via BACENJUD e INFOJUD. DEFIRO o 

pedido de pesquisa de possíveis endereços da parte requerida MÁRCIO 

ANDRÉ DE SOUZA FILHO, pessoa física, CPF nº 036.923.511-86 via 

INFOJUD. Com a informação nos autos, manifeste a parte autora, no prazo 

legal, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Mantenham-se os autos conclusos para efetivas 

buscas. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 765010 Nr: 17688-49.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA IRENE DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CURITIBA-COOPERATIVA DE 

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DE CURITIBA LTDA, UNIMED 

CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIZELA BARRETO SAMPAIO - 

OAB:19763/O, JOCELANE GONÇALVES - OAB:9.390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BATISTEL RAMOS - 

OAB:31205/PR, ELIDA MOTTINHA SILVA - OAB:13138, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, JULIANA GOMES TAKAIAMA - 

OAB:14.119/MT, LIZETE RODRIGUES FEITOSA - OAB:21762/PR, MARIA 

ANGELICA CORREA PRIMO - OAB:13470, MARIA CECILIA FEDERECI 

DE ALMEIDA BARROS - OAB:OAB/MT 15710, MAYRA ESMERALDA 

BRANDÃO DE SÁ - OAB:13.749 / MT, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS 

BORGES - OAB:10.430, TANIA BENEDITA CORREIA - OAB:12179

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte executada, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 940124 Nr: 54645-78.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISACARINA ARRUDA BOM DESPACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 14.548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A/SP, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 6197, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 79331 Nr: 6177-45.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO VENANCIO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR LEITE MORAES, ANITA GONÇALVES 

MAGNO, JOSÉ CARLOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AZEVEDO MIRANDA 

MENDONÇA - OAB:20683, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a parte autora, embora intimada nada manifestou, 

posto isso, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

pessoalmente para que no prazo de 05 (cinco) dias de andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 726487 Nr: 22295-42.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON CLEITON SANTINI DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAZA - MT - REFLORESTAMENTO, 

INDÚSTRIA, COM E EXP. DE MADEIRAS E DERIVADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMARY MENEZES SOUZA 

KAWAKAMI - OAB:14905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte exequente comparece aos autos requerendo a inserção de 

restrição de circulação dos veículos localizados via RENAJUD, contudo, 

considerando que não houve tentativa alguma de localização dos veículos, 

INDEFIRO o pedido.

Intime-se a exequente para requerer o que entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 740850 Nr: 37609-28.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJHONI ADÃO WELKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CÉSAR CONERA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARIN ROBERTA DE FREITAS 

DINIZ - OAB:15.622/MT, RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORRÊA - 

OAB:14.271, RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - OAB:14049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 834873 Nr: 40147-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA FIGUEIREDO DE MORAES, ESPÓLIO DE 

MANOEL JOSÉ FERNANDES, OCTACINIA FRANCO FERNANDES, 

MARINETE DE OLIVEIRA FERNANDES BABILONIA, NASDIL TEIXEIRA, 

ROSANGELA ABDO SAID, NILSON ALVES, WILSON ALVES DA SILVA, 

ORLANDO HIGINO DA COSTA, PAULO ROBERTO RIBEIRO, RONAN AZIZ 

YDY, WILSON MAIA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1056926 Nr: 49528-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAILSON BETIM SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 
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CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1080730 Nr: 1899-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE DOMINGOS DE MELLO, CID IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCANCE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA - ME, CARLOS AUGUSTO CÂNDIA AZEVEDO, 

NATALIA TANCREDI CANDIA AZEVEDO, PEROLA MARIA CANDIA 

AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P BIANCARDINI - 

OAB:OAB/MT 5009, JULLYEMERSON R. R. DE MORAES AGUIAR - 

OAB:15.894, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora, por seu advogado, 

para no prazo de 5 dias, realizar recolhimento de diligencia de oficial de 

justiça no juízo deprecado no valor de R$ 150,42, devendo comprovar o 

recolhimento naqueles autos, sob pena de devolução da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1136162 Nr: 25657-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R SETTE CONSTRUTORA E INSTALADORA 

LTDA EPP, RICARDO ALEXANDRE DA COSTA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:15.244/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1167453 Nr: 38996-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 68737 Nr: 5455-11.1998.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO AURÉLIO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA FABRICIA ROSA 

BARROS - OAB:21037/0, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT, THAISA CRISTINA LEMOS DA 

SILVA PENHA - OAB:9.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso a penhora torne infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o 

feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

Considerando que a negativação dos dados do executado está se 

tornando uma ferramenta eficaz na exigência do cumprimento da 

obrigação, auxiliando o credor que tem o processo de execução judicial ao 

seu dispor, embora nele não logre eficácia num lapso temporal razoável, 

DETERMINO a expedição de Certidão de Crédito, com menção expressa 

aos valores, juros e correção monetária, entregando-a à parte credora 

para que se proceda à inclusão dos dados dos executados junto aos 

órgãos protetivos de crédito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 230829 Nr: 344-65.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CELSO DORILEO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, AUGUSTO 

BUENO DE AZEVEDO NETO, SAÚDE BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3759/MT, MARILIA MOREIRA DE CASTILHO - 

OAB:8.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, GLAUCO DE GOES GUITTI - OAB: 10.320-B/MT, JORGE 

LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194-A, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650-B/MT, MICAEL 

GALHANO FEIJÓ - OAB:5935/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, SOFIA 

ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

561,41 (quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 347,35 (trezentos e quarenta e sete reais e 

trinta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 184,56 

(cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), para fins da 

guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 357178 Nr: 27576-81.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. S. A, CARLOS ALBERTO PAULINO DE ALMEIDA, 

MARIA FRANCILENE DOS SANTOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL OTORRINO, MARCO ANTONIO 

CUNHA BORGES LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVELY BOCARDI DE MIRANDA - 

OAB:8088/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DO PRADO 

- OAB:4910/MT, THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - OAB:MT 11.752, 

VANESSA CAROLINE LAGEMANN - OAB:21265/O

 Procedida à penhora, intime-se a parte executada para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. Caso as tentativas de 

localização de bens do executado tornem infrutíferas intime-se a parte 

exequente, para impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 418477 Nr: 5296-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA, 

FERNANDO MENDONÇA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO TORQUATO DE ALMEIDA, CAROL 

FACTORING & FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - OAB:5658 - E, 

GISELY MARIA REVELES DA CONCEIÇÃO - OAB:8448, LISIANE 

VALÉRIA LINHARES SCHMIDEL - OAB:9358/MT

 Efetivada a penhora, determino a intimação das partes para manifestarem 

no prazo legal. Tornando exitosa a penhora de valores, oficie-se ao 

departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça 

informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos. Caso a penhora torne infrutífera intime-se a exequente, para 

impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 446527 Nr: 20817-33.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARY COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODO-EIXO BRUSTOLIN & KLEIIN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA 

- OAB:6.879/MT

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 708265 Nr: 1539-12.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IP INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERFILADOS MULTIAÇO IND. E COM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA B. PERES SALVADOR 

- OAB:10.279/MT, VILSON PEDRO NERY - OAB:8.015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 Impulsiono os autos para que fique suspenso pelo prazo de 90 dias, 

sendo que ao final deste prazo deve a parte requerer o que de direito, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 776967 Nr: 30302-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE MORIM DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE SIQUEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MAURÍCIO ALMEIDA - 

OAB:10.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:11.242

 Impulsiono a parte exequente para informar os dados do executado 

conforme solicitado às fls. 135.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 779128 Nr: 32564-09.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA FERNANDES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerida) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 834901 Nr: 40175-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO CUSTÓRIO DOS SANTOS, MARIA NEUSA 

CARDOSO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GENÉSIA CARDOSO (OU 

GENÉSIA SILVA CARDOSO), JUAREZ MOREIRA DA COSTA, RODRIGO 

CEZAR FILHO, ALONSO ALVES FILHO, ALMIR CORREA, TEREZINHA DE 

TAL, VIÚVA DE RODRIGO CESAR FILHO, SR. FÁBIO DE TAL, PAI DE 

ALMIR CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 847960 Nr: 51384-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAUMISTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON VANDERLEI GEISS - 

OAB:16.818/MT, STEFANIE ROSA GOMES - OAB:12189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMÁRIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 953822 Nr: 1948-46.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAN SIFUENTES PALLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16.828/MT, 

MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - 

OAB:9552

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: KARLOS LOCK

Data da Carga: 11/12/2017

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1031237 Nr: 37373-37.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSFM, IVO SERGIO FERREIRA MENDES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009, VENICIUS YUTAKA HARIMA - OAB:10116

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1071450 Nr: 56025-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENIR CONCEIÇÃO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:10.092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO AVILA 

NUNES GUIMARAES - OAB:25714, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - 

OAB:24.233

 Tornando exitosa a penhora de valores, oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1095598 Nr: 8672-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILANE BRITO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

519,53 (quinhentos e dezenove reais e cinquenta e tres centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 142,68 (cento 

e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1114010 Nr: 16333-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13.333/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13.033/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

503,94 (quinhentos e tres reais e noventa e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 127,09 (cento 

e vinte e sete reais e nove centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1127583 Nr: 21998-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUIZA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOLDURA BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MOLDURAS LTDA ME, ELVIRA MIRACI DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKI SCHEIR - 

OAB:16.449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o requerimento do exequente, determinando que requisite junto a 

Delegacia da Receita Federal por meio do Sistema INFOJUD, SEM VIOLAR 

OS SIGILOS BANCÁRIO E DAS PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, as cinco 

ultimas declarações do imposto de renda, observando-se o disposto no 

Capítulo II, Seção 16, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral 

da Justiça de imposto de renda em nome dos executados MOLDURA 

BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS LTDA, pessoa jurídica, 

CNPJ nº 11.117.968/0001-19 e ELVIRA MIRACI DE OLIVEIRA, pessoa 

física, CPF nº 808.649.881-68. Por se tratar de informação sigilosa, a 

mesma não será juntada aos autos. O gestor certificará que apenas a 

credora terá vistas de tais documentos. Conforme determina o artigo art. 

2º, §2º, do Provimento n.º 04/2007- CGJ, mantenha-se o feito concluso em 

gabinete para a efetivação das constrições acima deferida através dos 

Sistemas Infojud. Com as informações nos autos, intime-se a parte 

credora, para impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 52145 Nr: 11281-47.2000.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELARMIM MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT AUTOMÓVEIS S/A, ZUGAIR AUTOMÓVEL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIEGE MARIA PINTO DE 

MIRANDA - OAB:2127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO TEIXEIRA OZI - 

OAB:172594/SP, Flávio Pereira de Lima - OAB:120111SP, Jessica 

Ricci Gago - OAB:228442SP, Joice Barros dos Santos - OAB:, MARIA 

LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT, Valéria C. Munhjoz Vivan 

- OAB:5956

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para apresentar a matrícula 

do imóvel oferecida a título de caução,para expedição do termo de 

caução, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 56068 Nr: 1460-48.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONYE MARIA DA SILVA BRUNO, LUZIA 

MARIA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 
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efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 76496 Nr: 912-96.1997.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Açoforte Construções Metálicas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VIDAL MONTENEGRO - 

OAB:11917, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - OAB:8361/MT, 

DANIELA FERNANDES - OAB:5.991/MT, GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT, LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO 

- OAB:22602/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para que faça a retirada de 

ofício e termo de penhora já expedidos nos autos, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 102203 Nr: 5035-54.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAIZER E FIGUEIREDO LTDA (RKF PUBLICIDADE)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAGOAS INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CHRISTINA TASSINI 

- OAB:187103/SP

 Considerando que a negativação dos dados do executado está se 

tornando uma ferramenta eficaz na exigência do cumprimento da 

obrigação, auxiliando o credor que tem o processo de execução judicial ao 

seu dispor, embora nele não logre eficácia num lapso temporal razoável, 

DETERMINO a expedição de Certidão de Crédito, com menção expressa 

aos valores, juros e correção monetária, entregando-a à parte credora 

para que se proceda à inclusão dos dados dos executados junto aos 

órgãos protetivos de crédito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 237355 Nr: 6440-96.2006.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS SANTOS DA COSTA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. B. DE SOUZA VEICULOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO OLIVEIRA LOPES - 

OAB:22275/GO

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 279893 Nr: 5872-46.2007.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARINE & ARINE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDE RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a penhora Bacenjud foi infrutífera, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para manifestar requerendo o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 393453 Nr: 28920-63.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDWALLEI MACIEL VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme determina o artigo art. 2º, §2º, do Provimento n.º 04/2007- CGJ, 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das 

constrições acima deferida através dos Sistemas Bacenjud, Renajud e 

Infojud. Procedida à penhora, intime-se a parte executada para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. Caso as tentativas de 

localização de bens do executado tornem frutíferas, CONCEDO nova vista 

à Defensoria Pública. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 428613 Nr: 10216-65.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUSTAFA AYESH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MARCEL DE ALMEIDA 

BARROS - OAB:12425, JONATHAN DE ARRUDA BARBOSA - OAB:9451, 

KAROLINE RIBEIRO SILVA - OAB:13679/MT, LIVIA CLAUDIA PEREIRA 

DE SOUZA - OAB:13683, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14250- A

 Impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

da totalidade dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 428933 Nr: 10360-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLA CAETANO MOLEIRINHO, SANDRA CRISTINA 

CAETANO MOLEIRINHO, ANDRÉA CAETANO MOLEIRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIA EUGÊNIA ARGENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA LÚCIA M. P. CARDOSO DE 

MELLO - OAB:100.930/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES MATTIUZO JUNIOR - 

OAB:4383/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

ILA DE CASTILHO VARJÃO - OAB:MT - 9972

 Considerando que a penhora Bacenjud e Renajud foi infrutífera, 

impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar 

requerendo o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 709385 Nr: 2265-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO JOSÉ DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, THAIS DE OLIVEIRA - OAB:250198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de requerimento para realização de tentativa de 

restrição judicial de veículos via RENAJUD em desfavor da parte 

executada.No tocante ao pedido de restrição judicial de veículos, o 

Provimento n.º 02/2010-CGJ instituiu o Sistema RENAJUD, ferramenta que 

possibilita ao magistrado obter informações sobre veículos em nome da 

parte executada, com vistas ao cumprimento do referido Provimento, 

assim, lastreado nos princípios da celeridade e da economia processual, a 

medida deve ser deferida.Provimento n.º 02/2010-CGJ, “o Sistema 

RENAJUD uma ferramenta que possibilita tanto inserção quanto a retirada 

de constrições judiciais dos veículos encontrados na Base Índica Nacional 

(BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), 

integrando o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – 
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DENATRAN”. (Art. 1º).Diante disso, determino a constrição judicial de 

veículos existentes em nome da parte executada CICERO JOSÉ DE 

SOUSA, pessoa física, CPF nº 107.753.901-00 junto ao DETRAN via 

sistema Renajud, suficiente para garantia do débito.Conforme determina o 

artigo art. 2º, §2º, do Provimento n.º 04/2007- CGJ, mantenha-se o feito 

concluso em gabinete para a efetivação das buscas acima deferida 

através do Sistema Renajud Procedida à penhora, intime-se a parte 

executada para, querendo, manifestar no prazo legal.Caso a tentativa de 

localização de bens do executado torne infrutífera intime-se a parte 

exequente, para impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias.Considerando que a negativação dos dados 

do executado está se tornando uma ferramenta eficaz na exigência do 

cumprimento da obrigação, auxiliando o credor que tem o processo de 

execução judicial ao seu dispor, embora nele não logre eficácia num lapso 

temporal razoável, DETERMINO a expedição de Certidão de Crédito, com 

menção expressa aos valores, juros e correção monetária, entregando-a 

à parte credora para que se proceda à inclusão dos dados dos 

executados junto aos órgãos protetivos de crédito.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 747687 Nr: 44941-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILENE DE AQUINO BEZ BATTI, GRABRIELA BEZ BATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO BOM FUTURO ( BOM FUTURO 

AGRICOLA LTDA, ERAÍ MAGGI SCHEFFER, HDI SEGUROS S/A, NILSON 

BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL RICHARD DECKER NETO 

- OAB:4965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ROSSATO - 

OAB:8810-B, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8.506-A, 

RENATA PEREIRA PIMENTEL - OAB:10.504/MT, THIAGO DOMINGUES 

SIQUEIRA - OAB:11004-B/MT

 Considerando que não há necessidade de expedir nova carta precatória, 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte interessada para retirar a 

mesma carta precatória e comprovar posteriormente sua distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 757755 Nr: 9956-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMOTORS COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE CASTRO ASSIS - 

OAB:131933, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:16.943-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 757816 Nr: 10022-94.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SEVERINA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:11.958 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 766078 Nr: 18823-96.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA FALCÃO ALVES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA 

PAULISTA S/A, TDS SYSTEM LTDA, ORTIZ - AGENTE AUTONOMO DE 

INVESTIMENTOS LTDA, MARCO AURÉLIO CARVALHO CÔRTES, TDS - 

AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, PABLO JOSÉ MELATTI - OAB:11.096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAROLDO DEL REI ALMENDRO 

- OAB:150699

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 833766 Nr: 39148-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA NUNES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A, 1º CARTÓRIO 

TABELIÃO PROTESTO CAMPINAS/SP, 2º CARTÓRIO TABELIÃO 

PROTESTO CAMPINAS/SP, PEDAGIO SP CGMP CENTRO GESTÃO MEIOS 

PAGAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, DINARÚ DA SILVA PAIXÃO - OAB:10105, LUIS 

FELIPE CAMPOS SILVA - OAB:184146, MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

753,55 (setecentos e cinquenta e tres reais e cinquenta e cinco 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e 

seis reais e oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 376,70 (trezentos e setenta e seis reais e setenta centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 836143 Nr: 41189-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIFICIO MOZART, ALINE CURVO DA COSTA 

MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, CELIA 

MARIA JUNQUEIRA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LEOPOLDINA CURVO DE 

CAMPOS CARDOSO - OAB:6852MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAKAYOSHI KATAGIRI - 

OAB:4178/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: VERONICA TOLEDO DE ALMEIDA NEVES

Data da Carga:13/12/2017

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 872267 Nr: 11237-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA NADIA DIMITRUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMITÉRIO PARQUE BOM JESUS DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUSA NADIA DIMITRUK - 

OAB:13295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEMERI MITSUE OKAZAKI 

TAKEZARA - OAB:7276-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.269,72 (um mil duzentos e sessenta e nove reais e setenta e dois 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 634,86 (seiscentos e trinta e 

quatro reais e oitenta e seis centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 634,86 (seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 890562 Nr: 23606-63.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE OLIVEIRA LOPES, KKDO, EKDO, MWDO, JOSE 

DE OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA EMÍLIA GONÇALVES 

DE RUEDA - OAB:23748/PE

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerida) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1050147 Nr: 46497-44.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDEZAGEM 

INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO BRUNO SOUSA ELIAS - 

OAB:12.533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ANDRE FRIZAO - 

OAB:8340-B

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1059544 Nr: 50791-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIVALSO RODRIGUES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO DA SILVA SOITO 

- OAB:114089/RJ, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736/O, 

HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113815/RJ

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1078599 Nr: 605-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO APARECIDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - OAB:13823/MT, RODRIGO BRANDÃO 

CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1081125 Nr: 2066-85.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILIO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1081135 Nr: 2076-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12.333/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

525,42 (quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

148,57 (cento e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1092824 Nr: 7422-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BARÃO DE MAUÁ, MARINES 

FELIX LADEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO HENRIQUE RICCI BOA VENTURA, 

LAURA CRISTINA MONTES SOARES BOAVENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271MT, ELAINE FRANCO ALONSO DE OLIVEIRA 

- OAB:14743/MT

 Vistos etc.

Às fls. 71/78 as partes apresentaram petitório informando que transigiram 

amigavelmente, requerendo a homologação e extinção da ação, nos 

moldes do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelas partes e seus respectivos 

patronos, os quais possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Transitado em julgado, observadas as formalidades legais, remeta-se os 

autos ao arquivo com as baixas de estilo, onde deverá aguardar o 

cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1099163 Nr: 10290-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

519,53 (quinhentos e dezenove reais e cinquenta etres centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 142,68 (cento 

e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1120306 Nr: 18900-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO SILVA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1130379 Nr: 23157-37.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLEI BORDIGNON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - 

OAB:OAB/MT 4.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente ) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1153063 Nr: 33104-18.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONES CELESTINO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMISSÃO ELEITORAL DO SINDICATO DOS 

TRABALHADORES EM SAÚDE SEGURIDADE TRABALHO E PREVIDENCIA 

SOCIAL EM MATO GROSSO, LUCI ROSA DA SILVA, ELENILVA MARIA DA 

COSTA, JOÃO NUNES NETO, LAURINDO DE SIQUEIRA FILHO, ODAIR 

EGUES, JEREMIAS MOREIRA DE ALMEIDA, LOURENÇO SANTANA DA 

SILVA, APARECIDA DE CASTRO SOARES, JOSE HENRIQUE PEDROSO, 

PAULO CESAR CAMARGO RAMOS, PEDRINA ANTONIA DA SILVA FILHA, 

ELIAS DE CARVALHO, CONCEIÇÃO POMPEO DE CAMPOS, MARLEY 

RODRIGUES VIANA ALONSO, LUIZ CARLOS AJALA, LUCINEIA SILVA DE 

MIRANDA, ELIESER VAHA, JAIME ALMEIDA DA SILVA, ANA PAULA 

OLIVEIRA CORREA DE ALMEIDA, JANICE PAULA DA SILVA, BRAILDE 

ROMANA COSTA MAGALHÃES, LEILA DOS SANTOS ROSA RIBEIRO 

PRIMO, PATRICK BARBOSA DA SILVA, THEREZA DE LOURDES 

CARNEIRO OLIVEIRA BARBOSA, LEANDRO WIHEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DE OLIVEIRA CELESTINO 

BATISTA - OAB:21545/O, SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - 

OAB:18.103-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO 

- OAB:5812/MT, WILLIAN VEIGA - OAB:20.725-O

 Vistos etc. [...] Desse modo, diante da inércia em adotar as medidas 

necessárias em relação ao desfecho do pleito com a concretização da 

outorga eleitoral à CHAPA única/vencedora, mesmo após a ordem judicial 

para que assim fizesse, a fim de dar utilidade/efetividade a tutela 

anteriormente concedida, DETERMINO que seja expedido mandado de 

investidura/posse dos membros da Chapa 01 nos respectivos cargos de 

direção do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, Seguridade, Trabalho e 

Previdência do Estado de Mato Grosso, a ser cumprido por Oficial de 

Justiça, na sede do SINDSPRV/MT, imitindo-se o autor na presidência do 

sindicato e lavrando-se termo circunstanciado. [...] Oficie-se ao 

Tabelionato competente para registro, encaminhando-se cópia da presente 

decisão, bem como dos documentos que instruíram a inicial acerca dos 

membros da chapa autoral/única/vencedora, a qual servirá como termo/ata 

de posse, com a observação que se deu em virtude de decisão judicial 

exarada nos presentes autos. [...] Reitero a determinação de intimação do 

Sr. Lourenço Santana da Silva, na pessoa de seu advogado, para não 

praticar qualquer ato em nome do sindicato, sob pena de 

responsabilização por crime de desobediência. [...] Remeta-se cópia 

integral do feito ao Ministério Público para apuração de possível prática 

delituosa por parte dos membros da comissão eleitoral, do Sr. Lourenço 

Santana da Silva (Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, 

Seguridade, Trabalho e Previdência do Estado De Mato Grosso), bem 

como dos advogados Dr. Mauricio Benedito Petraglia e o Dr. Luciano 

Rodrigues Dantas. Oficie-se a OAB/MT para apurar possível infração 

administrativa praticada pelos procuradores do Sindicato dos 

Trabalhadores da Saúde, Seguridade, Trabalho e Previdência do Estado 

De Mato Grosso, Dr. Mauricio Benedito Petraglia e o Dr. Luciano Rodrigues 

Dantas, anexando-se cópia da presente decisão. Certifique-se a Serventia 

Judicial que o advogado “LUCIANO RODRIGUES DANTAS” perdeu o direito 

de vista dos referidos autos fora do cartório, nos termos do inciso I do 
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artigo 435 CNGC. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1172908 Nr: 41273-91.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT, PEDRO HENRIQUE B. SOUSA - 

OAB:155.834/RJ

 Impulsiono os autos, intimando a parte requerida para efetuar o 

pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000070-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ROSA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000070-64.2018.8.11.0041 

AUTOR: LINDOMAR ROSA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 09h45min horas 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000072-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000072-34.2018.8.11.0041 

AUTOR: LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

10h00min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000117-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA CONCEICAO SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000117-38.2018.8.11.0041 

AUTOR: MANOEL DA CONCEICAO SANTANA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

10h45min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000088-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. E. X. G. (AUTOR)

MARIA LUCIA XAVIER PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000088-85.2018.8.11.0041 

AUTOR: ELSON EDUARDO XAVIER GOMES, MARIA LUCIA XAVIER PINTO 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo 

o dia 22/03/2018, às 10h15min horas para audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 
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houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000089-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. O. (AUTOR)

JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000089-70.2018.8.11.0041 

AUTOR: JEFFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA, JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo 

o dia 22/03/2018, às 10h30min horas para audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037746-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037746-80.2017.8.11.0041 

AUTOR: VANDERLEI RIBEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 11h15min horas 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036270-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE DE SOUZA CHAVES (AUTOR)

W. G. N. D. S. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036270-07.2017.8.11.0041 

AUTOR: WALTER GABRIEL NUNES DE SOUZA LIMA, VALDELICE DE 

SOUZA CHAVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 21/03/2018, às 10h30min horas para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037344-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITAL DE CARVALHO ALENCAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037344-96.2017.8.11.0041 

AUTOR: VITAL DE CARVALHO ALENCAR RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 08h00min 

horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 
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ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035603-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FERREIRA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1035603-21.2017.8.11.0041 

AUTOR: CAMILA FERREIRA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 21/03/2018, às 09h30min 

horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036240-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL BEZERRA DE SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036240-69.2017.8.11.0041 

AUTOR: MICHAEL BEZERRA DE SA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 21/03/2018, às 10h15min horas 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036390-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA FERREIRA GIMENEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036390-50.2017.8.11.0041 

AUTOR: KARLA FERREIRA GIMENEZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 21/03/2018, às 11h15min 

horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000140-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLLENY OLIVEIRA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000140-81.2018.8.11.0041 

AUTOR: FRANCISLLENY OLIVEIRA RIBEIRO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

11h00min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037105-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE APARECIDA BOA SORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037105-92.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: DANIELLE APARECIDA BOA SORTE REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 11h15min horas para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000080-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DO BOMDESPACHO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Visto. Cuida-se de Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência 

ajuizada por Daniel do Bomdespacho da Cruz em desfavor de Centrais 

Elétricas Matogrossenses S.A - Cemat, afirmando que é usuário dos 

serviços prestados pela ré (UC 820541-1) e que recebeu faturas 

referentes aos meses 10, 11 e 12 de 2017 nos valores de R$ 1.099,62, R$ 

6.736,59 e R$ 163,69, a título de “recuperação de receita”, totalizando a 

quantia de R$ 7.999,99. Narra que não foi lhe oportunizado o 

acompanhamento da inspeção, na qual foi constatada a suposta 

irregularidade, e em 04/01/2018 teve o serviço suspenso. Requer a 

concessão da tutela de urgência para determinar a ré a restabelecer o 

fornecimento de energia elétrica no imóvel e que ela se abstenha de inserir 

o nome do autor nos cadastros dos inadimplentes. Imprescindível destacar 

que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige 

os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do 

Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Na hipótese percebe-se 

a probabilidade do direito, pois, ao que parece, a ré não oportunizou a 

autora o acompanhamento da inspeção, e se verifica ainda pelo 

documento de ID 11274791 e na fatura de ID 11274795 que o valor de R$ 

6.736,59 se refere a suposto consumo recuperado e seus respectivos 

encargos, ou seja, débito pretérito, situação que a obriga a tal pagamento, 

entretanto, ela ajuizou a presente demanda para discutir a legalidade da 

dívida, e discorda das cobrança dos valores de R$ 1.099,62, e R$ 163,69. 

Por outro lado, é notória a urgência do pedido, pois o corte no 

fornecimento de energia elétrica acarreta excessivos prejuízos, pois ela é 

essencial à manutenção da residência do autor. Deste modo, o perigo da 

demora está evidenciado nos autos. Para maior clareza, recorro, mais uma 

vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado 

receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento 

tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de 

deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em 

decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição 

mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao 

direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a 

necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio 

provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Em se 

tratando de faturamento de diferença de consumo, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça consolidou a posição de que não pode haver a 

suspensão do fornecimento de energia: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ARTIGOS 3º DA LEI 

9.427/96 E 29 E 30 DA LEI 8.987/95. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 

SÚMULA 211/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, EM RAZÃO DA FALTA DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 

CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. Em relação aos 

artigos 3º da Lei 9.427/96 e 29 e 30 da Lei 8.987/95, indicados como 

violados pelo recorrente para impugnar a alteração dos critérios de 

arbitramento do consumo de energia elétrica em período irregular e o 

afastamento do custo administrativo, ressente-se o recurso especial do 

devido prequestionamento, já que sobre tais normas não houve emissão 

de juízo pelo acórdão recorrido, apesar da oposição dos embargos 

declaratórios. Aplicação do disposto na Súmula n. 211 do STJ. 2. No que 

se refere ao pleito de suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não é 

legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica quando a inadimplência 

do consumidor decorrer de débitos consolidados pelo tempo oriundos de 

recuperação de consumo por suposta fraude no medidor. Incide, portanto, 

a súmula 83 do STJ. (...) 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no 

REsp 1090264/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 04/11/2010). “RECURSO ESPECIAL. 

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO. 

ANÁLISE. NÃO-CABIMENTO. ADULTERAÇÃO NO MEDIDOR. COBRANÇA 

DE DÉBITO. VALORES DISCUTIDOS EM JUÍZO. CORTE. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Compete exclusivamente às instâncias ordinárias a análise de 

dispositivos contidos em Resolução, porquanto, em recurso especial 

cabível é a apreciação de artigos de lei federal, nos termos da 

Constituição. 2. É inviável a apreciação, em sede de Recurso Especial, de 

matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, porquanto 

indispensável o requisito do prequestionamento. 3. Revelam-se deficientes 

as razões do recurso especial quando a recorrente não aponta, de forma 

inequívoca, os motivos pelos quais considera violados os dispositivos de 

lei federal. Súmula nº 284/STF. 4. A suspensão do fornecimento de 

energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao 

mês do consumo, de modo que inviável o corte do abastecimento em 

razão de débitos antigos, em relação aos quais a companhia deve 

utilizar-se dos meios ordinários de cobrança. Precedentes da Corte, q.v., 

verbi gratia, REsp 706.043/RS . 5. Recurso especial parcialmente 

conhecido, e nesta extensão, não provido”. (REsp 992.800/RS, Rel. 

Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO 

TRF 1ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 13/05/2008, DJe 

29/05/2008). Seguindo o entendimento jurisprudencial do STJ, o egrégio 

TJMT tem assim decidido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE 

CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE - PRESENÇA DO FUMUS 
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BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A 

concessionária de energia elétrica não pode interromper o fornecimento 

por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão judicial. 2 

- Na hipótese, o Agravado conseguiu demonstrar de forma inequívoca que 

o valor cobrado na fatura referente ao mês de outubro de 2011, 

encontra-se muito acima da média dos valores descritos nas faturas dos 

últimos 10 (dez) meses. O periculum in mora é inconteste porque o 

fornecimento de energia elétrica é serviço de natureza essencial e 

contínuo. (AI, 3446/2012, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/01/2013, Data da publicação no 

DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que o deferimento da liminar não 

acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que inexiste o perigo de 

irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), aliado ao fato de que a 

concessão da antecipação de tutela não desonera o autor do pagamento 

das contas futuras, nem impede a revogação da liminar à luz de novos 

elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada para determinar que a requerida 

restabeleça o fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor (UC n. 

820541-1), acerca do débito aqui discutido, no prazo de 24 horas, e se 

abstenha de inserir o nome do autor nos cadastros dos inadimplentes, 

tudo sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento 

injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 10.000,00. No mais, 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 27/03/2018, às 12h30min horas para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 

334, § 3º). A parte autora informou que não tem interesse na realização 

de audiência de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada 

se a parte ré também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, 

CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, 

nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, 

ambos do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte 

poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de janeiro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] 

Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – 

Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza 

Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. 

pág. 131.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1023472-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIDA DE NAZARE PORTUGAL CAMPOS (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA MENDES DANTAS OAB - SP179193 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSETTE ANTONIA NASSARDEN (DEPRECADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Processo redistribuído para esta Vara Cível. Redesigno o dia 

13/03/2018, às 15h45min, para a realização da audiência objeto do ato 

deprecado. Comunique-se a data ao juízo deprecante, inclusive para que 

se dê ciência às partes/procuradores. Defiro o pedido de Id 10703587, 

assim, cumpra-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1026451-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR SARAN (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO OAB - RS24366 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPASTORIL TIARAJU SA (DEPRECADO)

Outros Interessados:

LUIZ FERNANDO PINTO BARCELLOS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Diante da redistribuição da missiva, comunique-se a data da 

audiência ao juízo deprecante, inclusive para que dê ciência às 

partes/procuradores que a audiência designada será realizada nesta Vara 

Cível. Intime-se a parte autora. Cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da 

audiência designada, devendo obedecer ao disposto no § 1° do artigo 455 

do CPC. A secretaria do juízo somente fará a intimação de forma 

excepcional e nas hipóteses previstas no § 4° do artigo 455 do CPC. 

Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1029853-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460/O (ADVOGADO)

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

OMAR KHALIL OAB - MT0011682A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUDIMILA MACEDO ROCHA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Diante da redistribuição da missiva, comunique-se a data da 

audiência ao juízo deprecante, inclusive para que dê ciência às 

partes/procuradores que a audiência designada será realizada nesta Vara 

Cível. Intime-se o patrono da parte autora para apresentar o comprovante 

de pagamento das custas. Decorrido o prazo de 30 dias sem o 

cumprimento da determinação supra, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, 

devolva-se à origem independentemente de cumprimento, observadas as 

providências pertinentes. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da audiência 
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designada, devendo obedecer ao disposto no § 1° do artigo 455 do CPC. A 

secretaria do juízo somente fará a intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses previsto no § 4° do artigo 455 do CPC. Cumpra-se com urgência. 

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1006578-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR JOSE DE LIMA PIRES FILHO (DEPRECANTE)

TIAGO BECKER MOREIRA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDAIR RODRIGUES DE BRITO JUNIOR OAB - SC14882 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (DEPRECADO)

TRANSPORTADORA EQUADOR LTDA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Diante da redistribuição da missiva, comunique-se a data da 

audiência ao juízo deprecante, inclusive para que dê ciência às 

partes/procuradores que a audiência designada será realizada nesta Vara 

Cível. Intime-se o patrono da parte autora para nova intimação da 

testemunha. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000894-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. V. S. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA MATOSO OAB - 022.031.651-11 (REPRESENTANTE)

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000894-23.2018.8.11.0041 

AUTOR: PAULO VICTOR SANTANA MATOSO REPRESENTANTE: PAULA 

CRISTINA MATOSO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 25/04/2018, às 11h45min horas para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1013185-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS GUARUJA LTDA 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON BALLIN OAB - RO5568 (ADVOGADO)

JOSEMARIO SECCO OAB - RO0000724A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUDSON NEVES DE PAULA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Comunique-se ao juízo deprecante acerca da redistribuição da 

missiva. Intime-se a parte autora para se manifestar sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça. Decorrido o prazo de 30 dias sem o 

cumprimento da determinação supra, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, 

devolva-se à origem independentemente de cumprimento, observadas as 

providências pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023152-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIQUEL DORILEO HOMEM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1023152-61.2017 Vistos. Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 dias, contado da citação (art. 829, CPC), 

efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência de que o prazo de 15 

dias para oferecimento de embargos será contado, conforme o caso, na 

forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). Cientifique-se a parte devedora 

de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte 

exequente, poderá depositar em juízo 30% do valor da execução (valor 

principal + custas + honorários) e o saldo remanescente, dividir em até 06 

vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês 

(art. 916, CPC). Não sendo efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o 

oficial de justiça deverá proceder a penhora de bens e sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto, com intimação da parte executada (art. 

829, § 1º, CPC). Fixo os honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do 

débito. No caso de integral pagamento no prazo de três dias, a verba 

honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Defiro o pedido 

do exequente para determinar a expedição de certidão, conforme os 

ditames do art. 828, do NCPC. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021570-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUPERACIO PINTO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1021570-26.2017 Vistos. Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 dias, contado da citação (art. 829, CPC), 

efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência de que o prazo de 15 

dias para oferecimento de embargos será contado, conforme o caso, na 

forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). Cientifique-se a parte devedora 

de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte 

exequente, poderá depositar em juízo 30% do valor da execução (valor 

principal + custas + honorários) e o saldo remanescente, dividir em até 06 

vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês 

(art. 916, CPC). Não sendo efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o 

oficial de justiça deverá proceder a penhora de bens e sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto, com intimação da parte executada (art. 

829, § 1º, CPC). Fixo os honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do 

débito. No caso de integral pagamento no prazo de três dias, a verba 

honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1023142-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VJ AUTO CENTER LTDA - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Comunique-se ao juízo deprecante acerca da redistribuição da 

missiva, Intime-se a parte autora para se manifestar sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça. Decorrido o prazo de 30 dias sem o 

cumprimento da determinação supra, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, 

devolva-se à origem independentemente de cumprimento, observadas as 

providências pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035417-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 13/03/2018, às 10h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 12 de dezembro de 2017. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034645-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR DA SILVA BAPTISTA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para cumprir o disposto no art. 292, V, do 

NCPC, ou seja, atribuir valor do qual pretende ser indenizado por supostos 

danos morais e materiais, inclusive corrigir o valor da causa e ainda, nos 

termos do art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos que comprovem 

fazer jus ao benefício da justiça gratuita ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, NCPC). Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000844-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000844-94.2018.8.11.0041 

AUTOR: RAFAEL RODRIGUES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/04/2018, às 

08h30min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000612-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO WILLIAN DE ALMEIDA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000612-82.2018.8.11.0041 

AUTOR: FERNANDO WILLIAN DE ALMEIDA COSTA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/04/2018, às 

08h45 min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000804-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AURELIANO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000804-15.2018.8.11.0041 
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AUTOR: ANTONIO AURELIANO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, A parte autora não cumpriu a 

Resolução n.º 04/20126/TP (arquivo anexo), que acrescenta o artigo 13-A 

na Resolução n.º 022/2011/TP, a qual determina: Art. 13-A. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade. Assim, intime-se a parte requerente para emendar a inicial, 

no sentido de promover a classificação e organização dos documentos 

anexados, em conformidade com a referida resolução, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Cuiabá, 23 

de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001006-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAISLADA PORTILHO ACOSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001006-89.2018.8.11.0041 

AUTOR: LAISLADA PORTILHO ACOSTA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/04/2018, às 

08h00min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035312-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSILENE FELIX TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR OAB - MT0020111A (ADVOGADO)

GUILHERME LIBERATTI OAB - MT0016825A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 3/4/2018, às 10 horas para audiência de conciliação, 

a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de dezembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035550-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS FERNANDA SANTANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A I BALDISSERA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 3/4/2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de dezembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036362-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO CEZAR DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT0011564S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO LUCIO DA SILVA ALVES 20593651120 (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição 

não foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 

de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038585-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SOFFA (AUTOR)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018524/1/2018 Página 177 de 679



Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INVITTI INDUSTRIA E COMERCIO DE SERRADOS E LAMINADOS LTDA - EPP 

(RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1038585-08.2017 Vistos. Intime-se a 

autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos 

que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, 

holerite, etc., no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da 

benesse. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035930-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ANTONIO BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

dayse guimarães fernandes balduino OAB - MT13587/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 3/4/2018, às 11 horas para audiência de conciliação, 

a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038270-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BATISTA SACIOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT0011363A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO FRANCISCO MIOTTO FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição 

não foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 

de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000632-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ANTONIO DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000632-73.2018.8.11.0041 

AUTOR: LOURIVAL ANTONIO DE AMORIM RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/04/2018, às 

10h30min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000691-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MARTINS VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000691-61.2018.8.11.0041 

AUTOR: FELIPE MARTINS VIEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/04/2018, às 10:45 horas para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000700-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILDO DOUGLAS SAMPAIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000700-23.2018.8.11.0041 

AUTOR: DENILDO DOUGLAS SAMPAIO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/04/2018, às 

11h00min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000713-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FABRICIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000713-22.2018.8.11.0041 

AUTOR: BRUNO FABRICIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/04/2018, às 11h15min 

horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038407-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HONORIO GONCALVES DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

 

Visto. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Honório 

Gonçalves de Matos em desfavor de Águas Cuiabá S.A, afirmando que é 

usuário do serviço de fornecimento de água prestado pela requerida, e 

que recebeu cobranças acercas dos meses 09, 10 e 11 de 2017, nos 

valores de R$ 249,87, R$ 2.825,81 e R$ 1.474,89, o que não condiz com 

sua realidade. Requer a concessão da tutela antecipada para determinar a 

ré a suspender a exigibilidade das faturas em discussão; se abster de 

suspender o fornecimento de água e de inserir o nome do autor nos 

cadastros dos inadimplentes. Imprescindível destacar que a concessão da 

tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes 

pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, 

sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. 

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre 

esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso vertente, 

observa-se pelo documento de ID 11227939, que a ré emitiu faturas em 

2016 e 2017 nos valores de R$ 24,70, 28,90, R$ 31,15, etc., mas efetuou 

cobrança nos meses 09, 10 e 11 de 2017, nos valores de R$ 249,87, R$ 

2.825,81 e R$ 1.474,89, ou seja, percebe-se a existência, nessa análise 

sumária, de alguma irregularidade, consequentemente a probabilidade do 

direito. Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que o corte da 

água acarreta excessivos prejuízos, pois a água é essencial à 

manutenção da vida cotidiana do autor. Deste modo, o perigo da demora 

está evidenciado nos autos. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os 

efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é 

apenas provisório e, mesmo em caso de o autor perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, para determinar que a requerida suspenda a exigibilidade das 

faturas em discussão; se abstenha de suspender o fornecimento de água 

na residência do autor e de inserir o nome dele nos cadastros dos 

inadimplentes. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018524/1/2018 Página 179 de 679



de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 27/03/2018, às 11h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038407-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HONORIO GONCALVES DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

 

Visto. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Honório 

Gonçalves de Matos em desfavor de Águas Cuiabá S.A, afirmando que é 

usuário do serviço de fornecimento de água prestado pela requerida, e 

que recebeu cobranças acercas dos meses 09, 10 e 11 de 2017, nos 

valores de R$ 249,87, R$ 2.825,81 e R$ 1.474,89, o que não condiz com 

sua realidade. Requer a concessão da tutela antecipada para determinar a 

ré a suspender a exigibilidade das faturas em discussão; se abster de 

suspender o fornecimento de água e de inserir o nome do autor nos 

cadastros dos inadimplentes. Imprescindível destacar que a concessão da 

tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes 

pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, 

sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. 

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre 

esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso vertente, 

observa-se pelo documento de ID 11227939, que a ré emitiu faturas em 

2016 e 2017 nos valores de R$ 24,70, 28,90, R$ 31,15, etc., mas efetuou 

cobrança nos meses 09, 10 e 11 de 2017, nos valores de R$ 249,87, R$ 

2.825,81 e R$ 1.474,89, ou seja, percebe-se a existência, nessa análise 

sumária, de alguma irregularidade, consequentemente a probabilidade do 

direito. Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que o corte da 

água acarreta excessivos prejuízos, pois a água é essencial à 

manutenção da vida cotidiana do autor. Deste modo, o perigo da demora 

está evidenciado nos autos. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os 

efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é 

apenas provisório e, mesmo em caso de o autor perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, para determinar que a requerida suspenda a exigibilidade das 

faturas em discussão; se abstenha de suspender o fornecimento de água 

na residência do autor e de inserir o nome dele nos cadastros dos 

inadimplentes. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 27/03/2018, às 11h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001108-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ALVES VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 03/04/2018, às 11h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Com relação ao pedido de tutela de urgência, 

compulsando o processo, entendo conveniente sua apreciação após a 

apresentação da peça contestatória, até porque com as resposta do réu 

será possível fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos narrados 

na inicial. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000787-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES PEIXOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000787-76.2018.8.11.0041 

AUTOR: JOSE ALVES PEIXOTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/04/2018, às 11h30min horas 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035982-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Augusto de Araújo Marques Barbosa OAB - MT0012547A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOTRAUMA S/C LTDA - EPP (RÉU)

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 9/4/2018, às 10 horas para audiência de conciliação, 

a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000908-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLERISON FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031/O (ADVOGADO)

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000908-07.2018.8.11.0041 

AUTOR: CLERISON FERREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, A parte autora não cumpriu a 

Resolução n.º 04/20126/TP (arquivo anexo), que acrescenta o artigo 13-A 

na Resolução n.º 022/2011/TP, a qual determina: Art. 13-A. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 
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documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade. Assim, intime-se a parte requerente para emendar a inicial, 

no sentido de promover a classificação e organização dos documentos 

anexados, em conformidade com a referida resolução, bem como para 

apresentar a declaração de hipossuficiência e documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, 

declaração de imposto de renda etc., sob mesmo prazo e penalidades. no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036575-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINA TECLA OJEDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, etc., no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento da benesse. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036752-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DISARSZ ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE SEGANFREDO HUBNER OAB - MT24005/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, etc., no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento da benesse. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000936-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031/O (ADVOGADO)

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000936-72.2018.8.11.0041 

AUTOR: JOYCE FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, A parte autora não cumpriu a Resolução n.º 

04/20126/TP (arquivo anexo), que acrescenta o artigo 13-A na Resolução 

n.º 022/2011/TP, a qual determina: Art. 13-A. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Assim, intime-se 

a parte requerente para emendar a inicial, no sentido de promover a 

classificação e organização dos documentos anexados, em conformidade 

com a referida resolução, bem como para apresentar a declaração de 

hipossuficiência e documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc. 

No prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038708-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UOSTON LUIZ MOREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1038708-06.2017 Vistos. Antes de 

analisar o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora, intime-a 

para comprovar a sua necessidade dos benefícios, nos termos da Lei 

1.060/50, bem como nos art. 99, §2, NCPC, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo trazer aos autos documentação que comprovam de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

balancetes assinado por profissional competente e/ou declaração de 

imposto de renda de pessoa jurídica, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037185-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILU CURY HADDAD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE HADDAD NETO OAB - 616.128.711-00 (REPRESENTANTE)

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

AMIL SAUDE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Intime-se a parte autora para cumprir o disposto no art. 292, V, do 

NCPC, ou seja, atribuir valor do qual pretende ser indenizado por supostos 

danos morais sofridos, inclusive corrigir o valor da causa e ainda, nos 

termos do art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos que comprovem 

fazer jus ao benefício da justiça gratuita, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, NCPC). Cumpra-se. 

Cuiabá, 23 de janeiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036923-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D ANDREATI PECAS - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GERMANO RIGAMONTE OAB - SP392124 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ILZA PEREIRA DE SOUZA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição 

não foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 

de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000953-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOESMAR CONCEICAO DA SILVA BOTELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000953-11.2018.8.11.0041 

AUTOR: LOESMAR CONCEICAO DA SILVA BOTELHO RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo 

para apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, etc., nos termos do art. 99, § 2º, do 

NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

benesse. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037446-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI DE CARLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN AMARAL MAKRAKIS OAB - MT0020150A (ADVOGADO)

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT0010151S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA ODONTOLOGICA INSTITUTO DA FACE LTDA - ME (RÉU)

THEIZA HELENA F SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, etc., no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento da benesse. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037757-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 9/4/2018, às 11h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001178-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001178-31.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: JOAO BATISTA DAMASCENO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

25/04/2018, às 08h15min horas para audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038291-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J DA G CORREA ME - ME (AUTOR)

JURACY DA GUIA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CATIJERO PEREIRA OAB - MT21584/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, etc., no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento da benesse. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038503-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 9/4/2018, às 12h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001102-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1001102-07.2018 Vistos. Designo o dia 

09.04.2018, às 09h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Cite-se e intime-se o litisconcorte ativo 

Faeda Advogados Associados S/S para audiência de conciliação, com a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 NCPC. 

Cite-se e intime-se, também, a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, 

nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, 

ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte 

poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1017145-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO VATER (DEPRECANTE)

CLAUDETE VATER (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO JOSE DA SILVA FILHO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Comunique-se ao juízo deprecante acerca da redistribuição da 

missiva Intime-se a parte autora para se manifestar sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça. Decorrido o prazo de 30 dias sem o 

cumprimento da determinação supra, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, 

devolva-se à origem independentemente de cumprimento, observadas as 

providências pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038518-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FRANCISCO ROSA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO)

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN NASCIMENTO FONSECA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 9/4/2018, às 8 horas para audiência de conciliação, 

a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036648-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1036648-60.2017 Vistos. Designo o dia 

09.04.2018, às 09h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Cite-se e intime-se o litisconsorte ativo 

Faeda Advogados Associados S/S para audiência de conciliação, com a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 NCPC. 

Cite-se e intime-se, também, a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 
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aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, 

nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, 

ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte 

poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038657-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACELIA TEREZINHA PAIM DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 9/4/2018, às 8h30min para audiência de conciliação, 

a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036656-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1036656-37.2017 Vistos. Designo o dia 

09.04.2018, às 10h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Cite-se e intime-se o litisconsorte ativo 

Faeda Advogados Associados S/S para audiência de conciliação, com a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 NCPC. 

Cite-se e intime-se, também, a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, 

nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, 

ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte 

poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037150-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA REGINA SANTOS MALO BRAGANCA (AUTOR)

ANDRE LUIS AMBROSIO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIKOLI FERREIRA SILVA SOUZA OAB - MT22969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LISLEY FERRARI MATSUNAGA CORREIA (RÉU)

LUIZ CARLOS CORREIA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1037150-96.2017 Vistos. Intimem-se os 

autores para apresentarem documentos que comprovem fazer jus ao 

benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, etc., nos termos do art. 

99, § 2º, do NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da benesse. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 

2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000380-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 9/4/2018, às 8 horas para audiência de conciliação, 

a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora 

informou que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, 

no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também 

manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, 

cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 
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favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da parte 

requerente em relação à parte requerida, principalmente quanto a 

produção das provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, 

acolho o pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova. Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038670-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS DUMMEL (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1038670-91.2017 Vistos. Antes de 

analisar o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora, intime-a 

para comprovar a sua necessidade dos benefícios, nos termos da Lei 

1.060/50, bem como nos art. 99, §2, NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo trazer aos autos documentação que comprovam de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

balancetes assinado por profissional competente e/ou declaração de 

imposto de renda de pessoa jurídica, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000472-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE APARECIDA RAMOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT0006351A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SULAMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Intime-se a parte autora para corrigir o valor da causa e ainda, nos 

termos do art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos que comprovem 

fazer jus ao benefício da justiça gratuita ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, NCPC). Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000611-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE APARECIDA FARIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - MT8433/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 9/4/2018, às 8h30min para audiência de conciliação, 

a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038082-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMESON BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA ARAUJO BARCELOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1038082-84.2017 Vistos. Designo o dia 

09.04.2018, às 10h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 
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ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037844-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA THEOPHILO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REALNORTE TRANSPORTES S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Intime-se a parte autora para cumprir o disposto no art. 292, V, do 

NCPC, ou seja, atribuir valor do qual pretende ser indenizado por supostos 

danos morais sofridos, inclusive corrigir o valor da causa e ainda, nos 

termos do art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos que comprovem 

fazer jus ao benefício da justiça gratuita ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, NCPC). Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1035755-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANO FONTANA (AUTOR)

SANDRA LIMA RODRIGUES FONTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL ANIBAL SILVA OAB - MT0004121A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE PINHEIRO FERNANDES (RÉU)

RICARDO PINHEIRO FERNANDES (RÉU)

MARINETE LEITE PINHEIRO (RÉU)

CARLOS ADONES Q FERNANDES (RÉU)

THADEU LUIZ SALGADO JUNIOR (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) 

guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio 

eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”, bem como dos 

confinantes para a devida citação, conforme despacho - ID 11101112.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037844-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA THEOPHILO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REALNORTE TRANSPORTES S.A (RÉU)

 

Vistos. Intime-se a parte autora para cumprir o disposto no art. 292, V, do 

NCPC, ou seja, atribuir valor do qual pretende ser indenizado por supostos 

danos morais sofridos, inclusive corrigir o valor da causa e ainda, nos 

termos do art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos que comprovem 

fazer jus ao benefício da justiça gratuita ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, NCPC). Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1027773-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO TAVARES DE LIMA FILHO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TAVARES DE LIMA FILHO OAB - PR11524 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GARON RIBEIRO E MORAES (DEPRECADO)

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono da parte autora para comprovar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 30 dias, 

consignando que a parte interessada poderá consultar através do site 

(serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os valores e dados 

necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000159-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Vistos. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição 

não foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 

de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037150-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA REGINA SANTOS MALO BRAGANCA (AUTOR)

ANDRE LUIS AMBROSIO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIKOLI FERREIRA SILVA SOUZA OAB - MT22969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LISLEY FERRARI MATSUNAGA CORREIA (RÉU)

LUIZ CARLOS CORREIA (RÉU)

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1037150-96.2017 Vistos. Intimem-se os 

autores para apresentarem documentos que comprovem fazer jus ao 

benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, etc., nos termos do art. 

99, § 2º, do NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da benesse. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 

2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1029853-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460/O (ADVOGADO)

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

OMAR KHALIL OAB - MT0011682A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUDIMILA MACEDO ROCHA (DEPRECADO)

 

Impulsiono feito para intimar o patrono da parte autora para apresentar o 

comprovante de pagamento das custas, no prazo de 30 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000380-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Designo o dia 9/4/2018, às 8 horas para audiência de conciliação, 

a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora 

informou que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, 

no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também 
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manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, 

cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da parte 

requerente em relação à parte requerida, principalmente quanto a 

produção das provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, 

acolho o pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova. Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1006578-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR JOSE DE LIMA PIRES FILHO (DEPRECANTE)

TIAGO BECKER MOREIRA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDAIR RODRIGUES DE BRITO JUNIOR OAB - SC14882 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (DEPRECADO)

TRANSPORTADORA EQUADOR LTDA (DEPRECADO)

 

Visto. Diante da redistribuição da missiva, comunique-se a data da 

audiência ao juízo deprecante, inclusive para que dê ciência às 

partes/procuradores que a audiência designada será realizada nesta Vara 

Cível. Intime-se o patrono da parte autora para nova intimação da 

testemunha. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024648-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILVA DANY MALHEIROS SOUZA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO LAUER OAB - MT0008331A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024648-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILVA DANY MALHEIROS SOUZA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO LAUER OAB - MT0008331A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1018005-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANAA GERACAO DE ENERGIA S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE DA SILVA ANDRADE OAB - RO6175 (ADVOGADO)

RICHARD CAMPANARI OAB - RO2889 (ADVOGADO)

ERIKA CAMARGO GERHARDT OAB - SP137008 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. I. (DEPRECADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça, bem como as custas. 

Informo que a emissão da(s) guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) 

deverá ser realizada no sítio eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de 

Guias Online”.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031616-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT0006404A-O (ADVOGADO)

LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO OAB - MT0012917A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLA NOVA PEDAGOGIA (RÉU)

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

GRUPO KROTON (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 10477326. Designo o dia 09/04/2018, às 

12h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 
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comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E quanto ao pedido 

de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Com relação ao pedido de tutela de urgência, 

compulsando o processo, entendo conveniente sua apreciação após a 

apresentação da peça contestatória, até porque com as resposta do réu 

será possível fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos narrados 

na inicial. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000834-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO GREGORIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000834-50.2018.8.11.0041 

AUTOR: DARIO GREGORIO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, A parte autora não cumpriu a 

Resolução n.º 04/20126/TP (arquivo anexo), que acrescenta o artigo 13-A 

na Resolução n.º 022/2011/TP, a qual determina: Art. 13-A. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade. Assim, intime-se a parte requerente para emendar a inicial, 

no sentido de promover a classificação e organização dos documentos 

anexados, em conformidade com a referida resolução, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Cuiabá 

(MT), 23/01/2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000920-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000920-21.2018.8.11.0041 

AUTOR: GILSON PEREIRA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Revendo posicionamento anterior passo a 

adotar o entendimento daqueles que defendem o a corrente que defende o 

esgotamento da esfera administrativa para caracterizar a resistência à lide 

e viabilizar a ação judicial. O entendimento já firmado no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário nº 

631.240, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, exige, para o 

ajuizamento de referida ação, o prévio requerimento administrativo, senão 

vejamos: Verifica-se dessa forma: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito 

de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, 

previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a 

direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado 

só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o 

acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois 

que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido 

administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade 

do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo. (...) (RE 839314, 

Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 

DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a propositura da ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT é necessária a comprovação da 

existência de requerimento administrativo prévio não atendido, conforme 

decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no entanto, o requerimento 

administrativo prévio pelo autor, não se há de falar em extinção do feito 

por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 10393120016968001 MG, 

Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/08/2016, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2016) 

Diante o exposto, determino a intimação da parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, para apresentar cópia do prévio requerimento administrativo 

com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias sem resposta, 

sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se o que for necessário e encaminhe-se os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 23/01/2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1029791-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA AUXILIADORA DA SILVA DE AZEVEDO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Em razão de verificar que não houve comprovação para o 

deferimento dos benefícios da justiça gratuita, intime-se a parte autora 

para recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, 

NCPC). Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000811-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEOLINDA SCARANTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT0011646A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Em razão de verificar que há pedido de liberação de dinheiro 

também em favor de Simone Aparecida Scarantti Leite e Luiz Carlos 

Correia, intime-se a parte autora para que emende a inicial para inclusão 

dos mesmos no polo ativo da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036949-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE TAKIZAWA DA SILVA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 9/4/2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037716-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 9/4/2018, às 11h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1037928-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSO FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT0003342S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARIO LEMES DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1037928-66.2017 Visto. O autor requerer 

a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ocorre que 

pelos documentos colacionados no processo ID 11183282 não há como 

concluir que o autor não possui condições de custear as despesas 

processuais. Não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que 

é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício, ou seja, não cabe ao Estado assumir despesas 

de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover 

aquelas dos que realmente necessitam. Nesse sentido: “Processo Civil - 

Assistência judiciária -Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. 
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Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de 

comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei. O 

benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico 

condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da 

miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial 

não conhecido.”(Resp. nº 178.244- Relator Ministro Barros Monteiro). 

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE 

DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA 

E MISERABILIDADE NÃO DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO 

DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, 

não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, podendo ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer 

que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” 

(TJMT – Agravo de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. 

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23/11/2011). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A declaração de 

pobreza prevista no art. 4º da Lei nº 1.060/50, implica presunção relativa, 

motivo pelo qual o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser 

indeferido se houver nos autos elementos capazes de afastá-la. No caso 

concreto, a parte-agravante deixou de apresentar o comprovante de 

rendimentos injustificadamente, o que acarreta o indeferimento da AJG. 

Negado seguimento ao agravo de instrumento.” (TJRS - Agravo de 

Instrumento 70046446696, Segunda Câmara Especial Cível, Relator Des. 

Marco Antonio Angelo, j.09/12/2011). Assim, diante da ausência de 

demonstração de hipossuficiência financeira, INDEFIRO o pedido do autor 

de assistência judiciaria gratuita. Intime-se o autor para efetuar/comprovar 

o pagamento das custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 c/c 321, parágrafo 

único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1038214-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BASF SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LEMOS BENITEZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição 

não foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 

de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033034-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO COLETTE FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos, Revendo posicionamento anterior passo a adotar o entendimento 

daqueles que defendem o esgotamento da esfera administrativa para 

caracterizar a resistência à lide e viabilizar a ação judicial. O entendimento 

já firmado no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do 

Recurso Extraordinário nº 631.240, de relatoria do Ministro Roberto 

Barroso, exige, para o ajuizamento de referida ação, o prévio 

requerimento administrativo, senão vejamos: Verifica-se dessa forma: 

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o 

acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois 

que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido 

administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade 

do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo. (...) (RE 839314, 

Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 

DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a propositura da ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT é necessária a comprovação da 

existência de requerimento administrativo prévio não atendido, conforme 

decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no entanto, o requerimento 

administrativo prévio pelo autor, não se há de falar em extinção do feito 

por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 10393120016968001 MG, 

Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/08/2016, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2016) 

Diante o exposto, determino a intimação da parte autora para qua no prazo 

de 15 (quinze) dias apresente cópia do prévio requerimento administrativo 

com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias sem resposta, 

sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se o que for necessário e encaminhe-se os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038694-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ALUIZIO DA SILVA FIGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DA SILVA FIGUEIRA OAB - MT19195/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORGANIZACAO RAZAO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1038694-22.2017 Vistos. Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 dias, contado da citação (art. 829, CPC), 

efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência de que o prazo de 15 

dias para oferecimento de embargos será contado, conforme o caso, na 

forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). Cientifique-se a parte devedora 

de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte 

exequente, poderá depositar em juízo 30% do valor da execução (valor 

principal + custas + honorários) e o saldo remanescente, dividir em até 06 

vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês 

(art. 916, CPC). Não sendo efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o 

oficial de justiça deverá proceder a penhora de bens e sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto, com intimação da parte executada (art. 

829, § 1º, CPC). Fixo os honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do 

débito. No caso de integral pagamento no prazo de três dias, a verba 

honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034873-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

eliane duarte julião (RÉU)

SIDNEY GASQUES BORDONE (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1034873-10.2017 Vistos. Intime-se o autor 

para emendar a petição inicial, no sentido de atribuir o valor correto da 

causa, vez que nas ações de cobrança ele deve corresponder à quantia 

devidamente atualizada, conforme dispõe o art. 292, I c/c § 3º, do NCPC, e 

recolher a diferença das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Cumpra-se. 

Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1036016-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0010108A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Proceda-se a alteração da classe judicial para procedimento 

comum. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do 

NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, etc., no prazo de quinze dias, sob 

pena de indeferimento da benesse. Na oportunidade deverá o autor 

corrigir o valor da causa, vez que pretende ser indenizado por supostos 

danos morais sofridos, em quantia sugerida de 40 salários mínimos, 

entretanto, atribuiu à causa o valor de R$ 11.372,68, ou seja, em 

desconformidade com o que determina o art. 292, V, do NCPC, sob pena 

de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030963-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BARBOSA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos, A parte autora não cumpriu a Resolução n.º 04/20126/TP (arquivo 

anexo), que acrescenta o artigo 13-A na Resolução n.º 022/2011/TP, a 

qual determina: Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Assim, intime-se 

a parte requerente para emendar a inicial, no sentido de promover a 

classificação e organização dos documentos anexados, em conformidade 

com a referida resolução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029899-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE ALMEIDA VETTORAZZI OAB - MT21558/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos, A parte autora não cumpriu a Resolução n.º 04/20126/TP (arquivo 

anexo), que acrescenta o artigo 13-A na Resolução n.º 022/2011/TP, a 

qual determina: Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Assim, intime-se 

a parte requerente para emendar a inicial, no sentido de promover a 

classificação e organização dos documentos anexados, em conformidade 

com a referida resolução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1173066 Nr: 41345-78.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOBSON DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Defiro o pedido de fl. 97.

 Suspendo o presente processo pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Cientifique o perito Dr. Flávio Ribeiro de Melo, quanto ao deferimento da 

presente suspensão.

 Decorrido o prazo e não havendo manifestação, intime-se a parte autora 

no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o regular prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 711099 Nr: 4110-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFRIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORTADEZ HORTICULTURA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIUS MURARI MOTTA 

- OAB:14.962/MT, RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - OAB:21.417

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 Procedo à intimação da parte autora conforme despacho de fl.152; "(... Na 

hipótese de não localização de bens nas pesquisas anteriores, intime-se a 

autora para que se manifeste, requerendo o que entender de direito, no 
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prazo de 05 (cinco) dias.(...)".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 835272 Nr: 40456-32.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMILSON BATISTA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANÁBRIA 

CARVALHO - OAB:6413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Impulsiono o feito a fim de intimar as partes para, no prazo de 5 dias, 

querendo, se manifestarem sobre o retorno dos autos da Instância 

Superior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1054847 Nr: 48704-16.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:OAB/MT 9494, FLAVIA SILVA RIBEIRO - OAB:13240, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Visto.

Verifica-se que o objeto em discussão nestes autos são faturas emitidas 

pela ré, referente os meses de janeiro a outubro de 2015, e a autora 

peticiona à fl. 321 informando que ainda está recebendo cobrança de 

valores exorbitantes, requerendo autorização para consignar o valor de 

R$ 50,00 cada, sobre as mesmas, bem como acerca das posteriores e 

das que ainda irão vencer. À fl. 329 informa que o fornecimento do 

serviço foi interrompido.

Pois bem. Sabe-se que a alteração do pedido ou causa de pedir pode ser 

realizada até o saneamento do processo, desde que haja consentimento 

do réu, segundo dispõe o art. 329, II, do NCPC, entretanto, esta demanda já 

se encontra estabilizada, com decisão saneadora lançada à fl. 298, assim, 

indefiro o pedido de fl. 321.

No mais, observa-se que a ré impugna a proposta de honorários periciais 

às fls. 307/308, pretendendo a redução para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

 A perita judicial manifesta às fls. 317/319 afirmando que os honorários 

estão em conformidade com a tabela de honorários do IBAPE – MT, 

devidamente registrada no CREA/MT e baseado nas horas técnicas 

trabalhadas.

Em detida análise aos autos verifica-se que diante da complexidade da 

matéria a ser periciada não há falar em redução dos honorários 

apresentados.

Assim rejeito a impugnação aos honorários periciais e mantendo o valor 

fixado pela perita de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

Intime-se a ré para depositar metade do valor dos honorários periciais, em 

10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1066648 Nr: 53972-51.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA CRISTIANA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Visto.

Trata-se de cumprimento de sentença (fl. 121/123), assim, proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Entretanto, deixo de dar início a fase de execução considerando que a 

executada encontra-se em recuperação judicial, sendo vedado por lei a 

pagar a exequente, vez que houve a prorrogação do período de blindagem 

por mais 180 dias, por força da decisão proferida nos autos da Ação de 

Recuperação Judicial (n.º 0203711-65.2016.8.19.0001) que tramita na 7ª 

Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro-RJ.

Desta forma, há a necessidade de suspensão do feito, até homologação 

do plano de recuperação judicial.

 Após, decorrido o prazo supracitado certifique-se e digam as partes.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1087751 Nr: 5082-47.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ WILSON DE LIMA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D' PAULA NAUTICA LTDA - ME, ARTHMARINE 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE FIBRA DE VIDRO E 

ACESSÓRIOS NÁUTICOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6351, GÉSSICA DE ARRUDA OLIVEIRA - OAB:22673/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a requerida, Arthmarine Indústria e Comércio de Produtos de Fibra 

de Vidro e Acessórios Náuticos Eirelli, por edital, com prazo de 20 dias, 

conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.

Publique-se o edital na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça.

Decorrido o prazo do edital não havendo resposta, em obediência ao 

disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como curador especial, 

um dos membros da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. 

Intime-se pessoalmente o curador para que apresente defesa no prazo 

legal.

No mais, intime-se a parte autora para se manifestar sobre a contestação 

de fls. 98/112, no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 349085 Nr: 23050-71.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORAH AGUIAR CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FEESSP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANDRE BUCAIR SANTOS - 

OAB:7722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3.565-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

646,41 (seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 347,35 (trezentos e quarenta e sete reais e 

trinta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 269,56 

(duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), para fins 

da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 738148 Nr: 34697-58.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMIRA MUZEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED PARANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JORGE SANTOS 

OJEDA - OAB:8419

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AHYRTON LOURENÇO NETO - 

OAB:43.087, ANTONIO COSTA SANTOS - OAB:49.261, Jean Patrik 

Cauduro - OAB:59.766-PR, MAURO CEZAR ABATI - OAB:13.307, 

ULISSES CABRAL BISPO FERREIRA - OAB:35.097

 Vistos em correição.Anote-se como postulado à fl. 69.Trata-se de 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença (fls. 63/69) ofertada por Unimed 

do Estado do Paraná – Federação Estadual das Cooperativas Médicas, 

(...) Ré revel que comparece espontaneamente e alega a nulidade da 

citação. Petição que deve ser processada como impugnação à sentença, 

nos termos do artigo 525, § 1º, I do CPC/2015. Nulidade da citação que 

deve ser analisada no juízo de origem. Recurso parcialmente provido.” 

(Agravo de Instrumento nº 2253470-69.2016.8.26.0000, 36ª Câmara de 

Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Pedro Baccarat, DJ: 14/03/2017).Com 

essas considerações, ACOLHO a impugnação apresentada às fls. 63/69 

para desconstituir a sentença de fls. 43/44, devolvendo-se a 

impugnante/executada o prazo para a apresentação de 

contestação.Decorrido o prazo desta decisão certifique-se a 

apresentação de resposta pela requerida. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 811773 Nr: 18264-08.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA DE LOURDES MEURER MOTTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A, VISA 

ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE OLIVEIRA MORGADO - 

OAB:14.625/MT, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:14039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, JOSÉ THEODORO ALVES DE 

ARAÚJO - OAB:15.349, LUCINÉIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA - 

OAB:10131/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Tania de Lourdes 

Meurer Motter, aduzindo que a decisão de fl. 297 é omissa, vez que 

determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para apreciação 

dos Recursos de Apelação sem determinar sua intimação para apresentar 

contrarrazões aos recursos, requerendo o acolhimento destes embargos.

É o necessário.

Decido.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Analisando os Embargos de Declaração verifica-se a existência da 

omissão apontada quando a não determinação para que a embargante 

apresentasse sua contrarrazões aos Recursos de Apelação, antes da 

remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado.

Com essas considerações, Acolho os embargos de declaração de fls. 

298/299, apenas para determinar que a embargante seja intimada para 

apresentar resposta aos Recursos de Apelação de fls. 257/274 277/292, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

No mais, decorrido o prazo remeta-se os autos ao Tribunal de Justiça para 

apreciação dos recursos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 812784 Nr: 19273-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP - SANEAMENTO BÁSICO DA 

CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK LEITE FERREIRA - 

OAB:6952/MT, JOANIR MARIA DA SILVA - OAB:2.324/MT, LUCIANO 

ANDRÉ FRIZÃO - OAB:8340-B/MT, MARAIZA MARIA MARCON - 

OAB:12.444, MARIO BODNAR - OAB:3.526/MT, MAYRA GAMA DA 

SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ ORCHEL - OAB:9.400

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte exequente acerca do resultado negativo da penhora 

on-line, para, no prazo de 5 dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 940989 Nr: 55130-78.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VIEIRA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.465,54 (um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e 

quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este 

Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 732,77 (setecentos e 

trinta e dois reais e setenta e sete centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 732,77 (setecentos e trinta e dois reais e setenta e sete 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1037712 Nr: 40427-11.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIANA DE JESUS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR FARINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CAVALCANTE 

FIGUEIREDO - OAB:8609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO P. BRAGA 

- OAB:12.572/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT

 Visto.

Recebo o aditamento de fls. 154/165, diante da concordância do requerido 

(fl. 160) e determino a inclusão no polo passivo da demanda do Hospital 

Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. Proceda-se as alterações 

necessárias no Cartório Distribuidor, na capa dos autos e no sistema 

Apolo.

Após, cite-se o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá nos termos 

da decisão inicial, no endereço especificado à fl. 155.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1083631 Nr: 3262-90.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATO ISABES DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CREFISA S.A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018524/1/2018 Página 194 de 679



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA NAGILA PINHEIRO - 

OAB:OAB/MT 21004/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS

 Vistos.(...)Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação 

do laudo (NCPC, art. 477, § 1°).No mais, sendo a matéria discutida de 

direito e fatos provados por documento, indefiro a prova oral 

pretendida.Após, cumprida as determinações acima, bem como 

apresentado os laudos periciais manifestem-se as partes no prazo de 

15(quinze) dias e após volte-me o processo concluso para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de janeiro de 2018.Sinii Savana Bosse 

Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1115365 Nr: 16782-20.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCIA MENDES DA SILVA SANTOS, LYLIAN 

ROBERTA MENDES PINTO, DMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT, ANDRE VENERO DA SILVA - OAB:18023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 Face a denunciação da lide, fundada no art. 125, inciso II, do NCPC, 

DETERMINO a citação da denunciada Nobre Seguradora do Brasil S.A., 

qualificada nos autos à fl. 97, para, querendo, contestar a ação.

O denunciante deverá providenciar a citação da denunciada, nos prazos 

referidos no artigo 131 e parágrafo único do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de a ação prosseguir somente contra ela, denunciante 

(artigo 131, caput, NCPC).

 O processo ficará suspenso até que seja efetivada a citação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 764387 Nr: 17032-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPACTO IMAGENS E ARTE VISUAL LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECON S.A E TELEMAT CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Vistos.

Considerando que a Executada encontra-se em recuperação judicial, é 

vedado por lei o pagamento a parte Exequente, vez que houve a 

prorrogação do período de blindagem por mais 180 dias, por força da 

decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial (n.º 

0203711-65.2016.8.19.0001) que tramita na 7ª Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro-RJ, havendo necessidade de suspensão do 

feito, até homologação do plano de recuperação judicial.

 Após, decorrido o prazo supracitado certifique-se e digam as partes.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 891011 Nr: 23909-77.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA RODRIGUES MALHEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTES URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20.171, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT

 Face a denunciação da lide, fundada no art. 125, inciso II, do NCPC, 

DETERMINO a citação da denunciada Nobre Seguradora do Brasil S.A., 

qualificada nos autos à fl. 85, para, querendo, contestar a ação.

O denunciante deverá providenciar a citação da denunciada, nos prazos 

referidos no artigo 131 e parágrafo único do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de a ação prosseguir somente contra ela, denunciante 

(artigo 131, caput, NCPC).

 O processo ficará suspenso até que seja efetivada a citação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 897829 Nr: 28169-03.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA APARECIDA TRAMONTINA BRAGAGLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA PATRÍCIA DOURADO 

AMORIM - OAB:9.217/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 897829

Intime-se a autora para se manifestar sobre os documentos apresentados 

pela requerida às fls. 100/101, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, volte os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de janeiro de 2018.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 916668 Nr: 41218-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE CAMPOS, BALDUINO FERREIRA DOS 

SANTOS, BENEIDES VENTURA, DAMIÃO PEDRO DOS SANTOS, DAILSE 

MARIA DE PAULA, ODETE APARECIDA BORGES DIAS, PAULO CESAR 

HOMEM DE MELLO, MARIANO LEAL DE PAULA, ELZIRA PIRES ATALA, 

INGRACIA DALMOLIN, JOANA DARC TEIXEIRA LEAL DE PAULA, HERMES 

ANTONIO PEIXOTO, JACIRA GALVAN DRAGER, VIANEZ ZAGO LAZZARI, 

ESPÓLIO DE BAPTISTA GADOTTI, ESPÓLIO DE RENITO DRAGER, 

APARECIDA FERREIRA GADOTTI, ESPÓLIO DE ARINO PINTO DE ARRUDA, 

ALAÍDE TEREZINHA DELUQUE COSTA PEREIRA, ESPÓLIO DE CARLOS DA 

COSTA MARQUES, ANA MAIZA FREIRE COSTA MARQUES, ESPÓLIO DE 

JOÃO HELENO DE JESUS, MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS, ESPÓLIO 

DE PEDRO JULIO GOMES DE ARRUDA, MARIA DE LURDES CHAMI DE 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.014/MT, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:RO/ 4.937

 Visto.

Verifica-se que o TJMT desproveu o recurso de Agravo de Instrumento n. 

124514/2016, interposto pelo executado (anexo), assim, o feito deve 

prosseguir.

Considerando que até o momento o banco Bradesco não cumpriu a 

determinação de fl. 659, determino que se remeta cópia deste despacho, 

bem como das fls. 659, 660, 673/674 e 676 ao promotor que atua perante 

o juizado especial criminal, para apreciação de possível crime de 

desobediência.

No mais, proceda-se nova ordem de penhora pelo sistema Bacenjud, nos 

termos da de fl. 609.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 921815 Nr: 44463-33.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINAS PÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, JOÃO DE SOUZA LIMA, MARIA LUCIA DA 
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COSTA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA 

SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos deduzidos na inicial e EXTINGO o processo com resolução de 

mérito, para condenar o Banco Safra S/A. a pagar aos Autores 

indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

que deverá ser dividido entre as partes, corrigido monetariamente pelo 

INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais 

juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Torno definitiva a liminar 

concedida às fls. 65/66.Condeno ainda, o Réu, ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 

85, § 2º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos, após as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 10 de janeiro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 927377 Nr: 47875-69.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO MARQUES GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.471,10 (um mil quatrocentos e setenta e um reais e dez centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 735,55 (setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta 

e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 735,55 

(setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 934257 Nr: 51564-24.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO HENARES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para determinar a 

adequação das faturas dos meses de outubro, novembro e 

dezembro/2012 a média do consumo do ano de 2013 (286 Kwh/mês); 

confirmo a liminar deferida às fls. 37/39.Condeno ainda a requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, este que fixo em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, § 8º 

c/c § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos após as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de janeiro de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 945882 Nr: 57939-41.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL SOARES DE ALMEIDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:16.438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663/MT, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 OAB/MT, 

FLAVIA SILVA RIBEIRO - OAB:13240, GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais deduzidos por 

Daniel Soares de Almeida Junior em face de CAB Cuiabá S/A, para 

determinar a ré a promover nova vistoria no hidrômetro da residência do 

autor; cancelar a cobrança referente ao mês 08/2014 e efetuar o 

desmembramento do parcelamento outrora firmado. Condeno-a ao 

pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento 

(data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a 

partir da citação. Torno definitiva a liminar concedida às fls. 

40/42.Condeno ainda requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% sobre o 

valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, após as 

baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 

10 de janeiro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 948181 Nr: 59258-44.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEY NASCIMENTO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

971,86 (novecentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 485,93 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e 

noventa e tres centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

485,93 (quatrocentos e oitenta e cicno reais e noventa e tres centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1008570 Nr: 26944-11.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE CAETANO DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

511,41 (quinhentos e onze reais e quarenta e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 134,56 (cento 

e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1031552 Nr: 37544-91.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A - TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT

 Visto.

Intime-se a parte autora para se manifestar sobre os documentos de fls. 

53/56, no prazo de cinco dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1057766 Nr: 49915-87.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEROILDES GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233-B-MT, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT, DIEGO JOSÉ DA SILVA - OAB:10.030/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.340,50 (um mil trezentos e quarenta reais e cinquenta centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 670,25 (seiscentos e setenta reais e vinte e cinco 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 670,25 (seiscentos e 

setenta reais e vinte e cinco centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1078710 Nr: 669-88.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARACI GOMES REGINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA REVELES GALANTE - 

OAB:20.530, MARTA XAVIER DA SILVA - OAB:12162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:7725

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

151,26 (cento e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 113,06 (cento e treze reais e seis centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 38,20 (trinta e oito reais e vinte 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1086223 Nr: 4392-18.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.284,16 (um mil duzentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 642,08 (seiscentos e quarenta e dois reais e 

oito centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 642,08 

(seiscentos e quarenta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1157106 Nr: 34718-58.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLITE BEAUTY LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA INES BONATTO CELANT, MARIA INES 

BONATTO CELANT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:OAB/MT 7.166(B), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA 

CARNEIRO - OAB:17.563/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 Vistos.

 Diante da certidão do Oficial de Justiça de fl. 342, Defiro o pedido de 

fls.346, proceda-se o desentranhamento do mandado de restituição de fl. 

341.

No mais, indefiro o pedido de reforço policial e a ordem de arrombamento 

para o cumprimento do mandado de constatação, vez que não houve 

comprovação da resistência no cumprimento da determinação, além do 

que não houve a solicitação pelo oficial de justiça.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1170054 Nr: 40210-31.2016.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAYCE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4834 MT

 Vistos.(....).Intimem-se as partes para indicarem assistentes técnicos e 

formularem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 

1º, II e III, do NCPC.Intime-se o expert para apresentar proposta de 

honorários, currículo com comprovação de especialização, bem como 

contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de cinco (art. 465, §2º, I, 

II e III, do NCPC). Com a proposta nos autos, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, NCPC). Sendo 

que os horários serão rateados pelas partes, vez que ambas postularam a 

realização da perícia, nos termos do art. 95 do NCPC, e considerando que 

a autora é beneficiária da justiça gratuita sua cota parte será paga pelo 

Estado.O laudo deverá ser entregue no prazo de trinta dias. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Fixo como pontos controvertidos: se a autora caiu 

ao escorregar em substância líquida no estabelecimento da parte 

requerida; se havia sinalização indicando que o piso estava úmido. DEFIRO 

a produção da prova oral postulada pelas partes: a) depoimento pessoal 

da autora; b) oitiva das testemunhas cujo rol será ofertado no prazo do 

artigo 450, do NCPC. Os advogados das partes deverão intimar as 

testemunhas por eles arroladas do dia, hora e local da realização da 

audiência, mediante carta com aviso de recebimento, devendo juntar aos 

autos, com antecedência de pelo menos três dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento 

(artigo 455, §§ 1º e 2º do NCPC). Após, cumprida as determinações acima, 

bem como apresentado o laudo pericial manifestem-se as partes e 

volte-me os autos conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento.Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 183883 Nr: 31141-92.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE SOUSA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAÍAS LEITE FERRACINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199/MT, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - 

OAB:3.574/MT

 Visto.

Anote-se como postulado à fl. 287.

Defiro o pedido de fl. 287, suspendo o andamento do feito pelo prazo de 1 

(um) ano, com base nos artigos 513 e 921, III e § 1º, do NCPC. Remeta-se 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada e dê-se baixa 

no relatório mensal, mantendo-se a distribuição.

Defiro o pedido da credora de fl. 287, para determinar a inclusão do nome 

da devedora no cadastro de inadimplentes (art. 782, §3º c/c §5º, NCPC). 

Oficie-se ao SPC/Serasa para as devidas anotações. Havendo custas 

perante estes órgãos, serão suportadas pelo exequente.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação, intime-se a parte credora 

para dar prosseguimento no feito em cinco dias. Nada sendo requerido, 

arquive-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 341882 Nr: 12113-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMILSON BENEDITO FERRAZ DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA FERRAZ DA 

COSTA - OAB:15.728/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDA MOTTINHA SILVA - 

OAB:13138, FERNANDO MASCARELLO - OAB:11726/MT, MARGARETE 

BLANK MIGUEL SPADONI - OAB:8058/MT

 Visto.

As partes Joaquim Felipe Spadoni, Jorge Luiz Miraglia Jaudy e Ramilson 

Benedito Ferraz da Costa noticiaram às fls. 281/282 que se compuseram 

amigavelmente, sobre os honorários sucumbenciais arbitrados quando da 

extinção da lide secundária.

HOMOLOGO o acordo entabulado entre estas partes para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA a 

obrigação, com fulcro no artigos 924, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil.

Cuiabá (MT), 11 de janeiro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 363759 Nr: 848-66.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZÂMARA CAMARGOS DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICANDRO FIGUEIREDO NETO, HOSPITAL 

JARDIM CUIABÁ, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ABRAHÃO FAIAD - 

OAB:7656-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A, JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT, LÍVIA COMAR 

DA SILVA - OAB:7650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 Vistos,

 Indefiro o pedido de fls. 846.

Expeça-se alvará em favor da parte requerida Hospital Jardim Cuiabá 

LTDA para levantamento do valor depositado a título de honorário pericias, 

na forma pretendida às fls. 848 e 856.

 No mais, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas devidas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de janeiro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 384561 Nr: 20351-73.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZANIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:10609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ PIONA - OAB:OAB/MT 13.333

 Defiro o pedido de penhora on-line (fls. 59/60), tendo em vista o disposto 

nos artigos 835, I, e 854, ambos do NCPC, bem como o que foi 

regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por 

meio do disposto no item 2.19.1 da CNGC.

Expeça-se a necessária ordem de bloqueio ao Sistema Bacenjud no valor 

mencionado à fl. 77, em R$ 18.489,90

Havendo bloqueio de valor suficiente para satisfação do crédito, 

comunique-se ao Departamento de Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma 

como determina o art. 7º, parágrafo 1º, da Resolução n. 015/2012/TP do 

TJ/MT, devendo ainda ser observado o que determina o item 2.13.9 da 

CNGC:

 (...) 2.13.9 – Para conclusão dos depósitos judiciais originados das 

penhoras on line (Bacenjud), deve-se informar no campo de transferência: 
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Banco 001 – Banco do Brasil – agência 3834 – CPF/CNPJ do executado.

E ainda:

 Considera-se efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do executado, 

valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud, que 

será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação do 

executado para apresentação de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1.º).” 

(item 2.19.6. da CNGC)

 Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância, tendo em vista que, nos termos do artigo 

836 do NCPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que 

seu objeto será absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Realizada a penhora, intime-se o devedor sobre os termos da constrição, 

oportunizando-o, assim, a requer aquilo que entender de direito.

 E, em caso negativo, intime-se o credor para se manifestar, no prazo de 

cinco dias. Decorrido o prazo e mantendo-se inerte o credor, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações devidas, até nova manifestação.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 390882 Nr: 26585-71.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE KABBAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TESLA - DE ART COMERCIAL E 

CONSTRUTORA LTDA, GILBRTO MAURO COELHO, ASSUNPTA MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14500/MT, MIGUEL ANGELO KABBAD - OAB:5717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em razão de já ter decorrido mais de 30 dias do prazo solicitado e de se 

tratar de processo de Meta, indefiro o pedido de suspensão.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o 

regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de janeiro de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 408206 Nr: 279-31.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECELAGEM GUELFI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ROGÉRIO DE SOUZA MANOEL, 

COTTONORTH TECELAGEM E CONFECÇÕES S.A, CONFECÇÕES S/A, JAIR 

ANTONIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA AYALA COSSIO - 

OAB:99992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIO ROSA VALARELLI 

JUNIOR - OAB:235379/SP, PEDRO PAULO CASTELO BRANCO COELHO 

- OAB:1777/A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

6.984,74 (seis mil novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 3.462,87 (tres mil quatrocentos 

e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 3.492,37 (tres mil quatrocentos e noventa e dois reais 

e trinta e sete centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não 

oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e 

cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 

5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

guias de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 465254 Nr: 32899-96.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMBARROS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS 

LTDA, AM2 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA, SIPAL 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, M. M. ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE 

PETRÓLEO LTDA, USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4.111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS ANTONIO - 

OAB:31149, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11.210-A, PATRICIA 

GASPAR NOBREGA - OAB:6211, PEDRO ROSA NETO - OAB:9.823/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

347,35 (trezentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos), para 

fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente 

a R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 710123 Nr: 3052-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. M. FILIPPO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ RODRIGUES 

NARUSE - OAB:116.231/SP, MIYOSHI NARUSE - OAB:78083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT

 Impulsiono o feito para intimação da parte exequente acerca do resultado 

negativo , da penhora BacenJud conforme despacho: " (...) E, em caso 

negativo, intime-se a parte credora para se manifestar, no prazo de cinco 

dias (...)"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 716981 Nr: 10819-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXATUS CONTABILIDADE S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LG ELETRONICS DA AMAZONIA LTDA, 

MULTICOM TELECOMUNICAÇÕE LTDA, JF PEREIRA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL GOMES DE 

CARVALHO - OAB:10.891 MT, JOÃO PAULO A. QUEIROZ - OAB:13.545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE LEAL SANTOS - 

OAB:47361/RJ, LUDMILLA DE MOURA BOURET - OAB:8.476/MT

 Vistos.Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeito 

modificativos opostos por Exatus Contabilidade S.S. Ltda., aduzindo que a 

decisão de fl. 236, existe erro material vez que não observou o valor da 

condenação constante na sentença à fl. 174(...)Publicado no DJE 

0 6 / 1 0 / 2 0 1 7 )  n e g r i t e i “ E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O . 

INCONFORMISMO.IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU 

CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATÉRIA 
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EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA 

RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 

1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - 

Unânime - - J. 17.09.2015) negriteiCom essas considerações, REJEITO os 

embargos de declaração de fls. 239/241, mantendo intacta a decisão de fl. 

236.No mais, decorrido o prazo desta decisão cumpra-se na integra a 

decisão de fl. 236.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 732109 Nr: 28265-23.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTRIEL DE ARAUJO JUNIOR, ARLETE 

GLADE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX DE LAURA DALTRO DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 16.382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944, PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:13445-E

 Procedo à intimação da parte exequente conforme despacho de fl.186; 

"(...)Em caso negativo, intime-se a parte credora para se manisfestar , no 

prazo de cinco dias(...)".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 735254 Nr: 31602-20.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMARA SIQUEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO JUARA LTDA, SEGURADORA 

NOBRE SEGUROS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVERIO SOARES DE MORAES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:12006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA EMÍLIA GONÇALVES 

DE RUEDA - OAB:23748/PE, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5868-A/MT, ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - OAB:11406/MT

 Ainda, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE à Lide Secundaria, condenando a Seguradora Nobre 

Seguros do Brasil S/A a indenizar a litisdenunciante/Requerida Expresso 

Juara Ltda., no valor que esta pagar a Autora da ação, até o limite da 

apólice, mais a verba honorária em favor do advogado da denunciante, 

que fixo na forma do art. 85 do CPC/15, em 10% sobre o valor da 

condenação. Transitado em julgado, manifeste-se o credor quanto ao 

interesse na execução da sentença, não havendo manifestação no prazo 

de seis meses, ao arquivo.Considerando a existência de fotos íntimas da 

autora, para resguardar sua integridade, registre-se a tramitação do 

processo por segredo de just iça.Publ ique-se. Int ime-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 17 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 747623 Nr: 44876-51.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RÁDIO FM MORENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA C. S. SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:2915/MT, MARIANA SILVA CAMARGO - OAB:OAB/MT 

18.290, ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:16927-MT, 

WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - OAB:16995/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de suspensão, vez que já transcorreu 30 dias desde o 

protocolo da petição de fl. 75, havendo tempo hábil para as providências 

necessárias.

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o 

regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 14 de dezembro 2017.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 840554 Nr: 44924-39.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VALDIVINO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMSUMG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - 

OAB:11.356/MT, WALDEVINO F. C. DE SOUZA - OAB:5.733 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86844 , RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - OAB:139.387 

OAB/MG

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

253,37 (duzentos e cinquenta e tres reais e trinta e sete centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 188,43 (cento e oitenta e oito reais e quarenta e tres 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 64,94 (sessenta e 

quatro reais e noventa e quatro centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 895014 Nr: 26495-87.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAMILLA SILVA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CEZAR DE LIMA 

CERQUEIRA - OAB:19025, LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP 119.859

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, ficam 

devidamente INTIMADAS as parte requerente e requeridas, para que 

efetuem, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 1.713,92 (um mil setecentos e treze reais e 

noventa e dois centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença., sendo que para a parte requerente o valor de R$ 428,48 

(quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 428,48 (quatrocentos e vinte e oito 

reais e quarenta e oito centavos), para fins da guia de taxa. E para a parte 

requerida o valor de R$ 428,48 (cquatrocentos e vinte e oito reais e 

quarenta e oito centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

428,48 (quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos). 

Ficam cientificados de que poderão acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 907333 Nr: 35125-35.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. L. COMERCIO DE ARTESANATOS E ARTIGOS PARA 

DECORAÇÃO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEI RONQUE - OAB:15.937

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018524/1/2018 Página 200 de 679



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Posto Isto, com base no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para condenar o Banco 

Bradesco S/A a ressarcir a parte Autora o valor de R$ 31.403,41 (trinta e 

um mil quatrocentos e três reais e quarenta e um centavos), acrescido de 

correção monetária pelo índice do INPC e juros de mora de 1% ao mês, 

ambos a partir da data do efetivo desembolso. Condeno o Requerido ainda 

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, este no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2º, do NCPC.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de janeiro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 925880 Nr: 47053-80.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KERLEY CRISTIANE TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Chamo o feito a ordem.

Verifica-se pelos Avisos de Recebimento – AR de fls. 149/verso, 151, 

165/verso, que foram encaminhados para endereço diverso da parte 

autora, assim para que não ocorra cerceamento de defesa, intime-se o 

perito nomeado nos autos para redesignar data para a realização da 

pericia.

Após, intime-se a autora no endereço especificado à fl. 152, qual seja Rua 

Dançarino, n.º 24, Bairro Tuiuiú, Cidade Primavera do Leste – MT, para 

comparecer a fim de viabilizar a pericia designada, sob pena de preclusão 

da prova.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 930480 Nr: 49551-52.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NURIS SIQUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.471,10 (um mil quatrocentos e setenta e um reais e dez centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 735,55 (setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta 

e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 735,55 

(setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 955434 Nr: 2809-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A - NET 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.448,82 (um mil quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 724,41 (setecentos e vinte e 

quatro reais e quarenta e um centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 724,41 (setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e um 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1029138 Nr: 36381-76.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS RODRIGUES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

527,43 (quinhentos e vinte e tres reais e quarenta e tres centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 150,58 (cento 

e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1071636 Nr: 56136-86.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ODIR MORAES DE ALENCASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE OLIVEIRA 

FLORÊNCIO - OAB:10.467/MT, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - 

OAB:13.239- A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.316,96 (um mil trezentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 658,48 (seiscentos e cinquenta e oito reais e 
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quarenta e oito centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

658,48 (seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1076469 Nr: 58233-59.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DE SOUZA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP - CIA DE SANEAMENTO DA 

CAPITAL, CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725, JOANIR 

MARIA DA SILVA - OAB:2.324/MT

 Vistos.

 Proceda-se a abertura de novo volume.

Visando ao saneamento e organização do processo, em atendimento ao 

disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), intime-se a requerida, 

Sanecap – Cia de Saneamento, para, no prazo de cinco dias:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1086979 Nr: 4719-60.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABA II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIA DE AZEVEDO FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE FERNANDA FORTES 

- OAB:10159

 Visto.

Converto o julgamento em diligência para determinar que a parte autora 

junte aos autos cópias dos boletos bancários expedidos em nome da 

requerida e outros documentos que comprovem o valor das taxas 

cobradas, no prazo de cinco dias. Após, voltem-me os autos conclusos 

para sentença.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2017.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1121393 Nr: 19402-05.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ TADEU GARCIA TATIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO VIEIRA DE FIGUEIREDO, MARIA 

AUGUSTA MORAES DE SIQUEIRA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA PAES DE BARROS - 

OAB:8635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIAGRINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO A. VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A/MT

 Vistos.Proceda-se a abertura de novo volume.Obedecendo a sistemática 

do artigo 357 do Novo Código de Processo Civil, passo a sanear o 

presente feito(...), observando o limite de três testemunhas (art. 357, § 6º, 

NCPC). O Advogado de cada parte deverá intimar as testemunhas por ele 

arroladas do dia, hora e local da realização da audiência, mediante carta 

com aviso de recebimento, devendo juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos três dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (artigo 455, §§ 1º e 2º do 

NCPC). Após, cumprida as determinações acima, bem como apresentado 

os laudos periciais manifestem-se as partes no prazo de 15 (quinze) dias 

e após volte-me o processo concluso para designação de audiência de 

instrução e julgamento se ainda necessária. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1151355 Nr: 32299-65.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA RIO COMERCIO DE MATERIAL PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, MARCUS BARBOSA CASTRO PASSARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:OAB/MT 6.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Vistos,

Intime-se a Autora para que informe se possui interesse em realizar a 

conciliação, no prazo de 10 (dez) dias, em razão do interesse informado 

pela Requerida, conforme consta no documento de fls. 111, e com fulcro 

no art. 3º, § 3º, do Código de Processo Civil.

Caso não tenha o aludido interesse, determino que providencie a juntada 

do protocolo de atendimento de nº. 719161739426387, no mesmo prazo.

Cumpra-se.

Cuiabá, 8 de janeiro de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1167413 Nr: 38980-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA LUCIA DUARTE BATISTA - ME, ADRIANA 

LUCIA DUARTE BATISTA LANDOLFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB:6608/MT, JUAREZ PAULO SECCHI - OAB:10483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON DO CARMO ASSIS 

- OAB:4680/PR, THAYSA LALLI RIBEIRETE - OAB:PR. /61.459

 Visto.

Considerando a juntada de documentos pela requerida e por não ter a 

parte autora especificado quais os faltantes, intime-a para que esclareça 

qual o documento que não foi apresentado, no prazo de cinco dias.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 8 de janeiro de 2017

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037082-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO MIYAGAWA DE ASSIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1037082-49.2017 Vistos. Verifica-se que 

o autor direcionou a petição inicial para a 4ª Vara Especializada de Direito 

Bancário da Capital, assim encaminhe-se para a devida redistribuição, 

mediante as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de 

janeiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1037969-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DA MOTTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1037969-33.2017 Vistos. Verifica-se que 

a parte autora direcionou a petição inicial para a 2ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões da Capital para ser distribuída por dependência a 

Ação de Inventário n.º 1023871-43.2017, assim encaminhe-se para a 

devida redistribuição, mediante as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035555-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATTHAUS HUNG MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDEMAR ALVES LOPES OAB - MT0015537A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Trata-se de Ação de Cobrança c/c Indenização Por Danos Morais e 

Materiais promovida por Matthaus Hung Martins em desfavor de Licínio 

Vieira de Almeida Junior, onde houve pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora (Id. 10869977). Assim, HOMOLOGO por 

sentença a desistência da presente ação e, em consequência, julgo 

extinto o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 

485, VIII, do NCPC. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, 

após as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 995638 Nr: 21274-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CROÁCIA COMÉRCIO E LOCADORA DE MÁQUINAS 

PARA CONSTRUÇÕES LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA EPP, 

JULIANO FERNANDES DOS SANTOS SILVA, VANESSA APARECIDA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOMINGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:11.670-B/MT, MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, AUGUSTO MÁRIO VIEIRA NETO - 

OAB:OAB/MT 15948, CLÓVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14.485, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14485/MT, 

VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955-OAB-MT

 Nos termos da legislação vigente faço a republicação da decisão judicial, 

uma vez que, outrora não foi ela publicada corretamente no DJE, a fim de 

intimar os requeridos: "Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito dos documentos de 

fls. 275/818, nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1147400 Nr: 30598-69.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO LAURO CHAVES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica agendada anteriormente.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 839411 Nr: 43942-25.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO DIAS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na presente Ação Indenizatória por Dano Moral proposta 

por Gonçalo Dias Teixeira em face de Banco do Brasil S/A., 

para:a)condenar o réu, ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 

54/STJ);b)condenar o réu, com a totalidade do pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da 

condenação. Transitado em julgado, não havendo o cumprimento 

voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na execução da 

sentença. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1127576 Nr: 21993-37.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - 

OAB:OAB/MT 11.660

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais e 

Materiais proposta por Gláucia Águeda da Silva Magalhães em face de 

MRV Engenharia e Participações S/A.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 
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Instrução para o dia 18/04/2018 às16:45 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1172705 Nr: 41155-18.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER DAMIÃO BARBOSA LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALTRO CORREA MIRANDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:6588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do 

MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1266673 Nr: 26572-91.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Márcia G. Marinho - Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967582 Nr: 8024-86.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON RODRIGO DA COSTA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVÃO - 

OAB:10.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

535,34 (quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 158,49 (cento 

e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 974624 Nr: 11430-18.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO ALVES VARJÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA NUNES - 

OAB:14.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada 

por Antônio Alves Varjão em face de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT- S/A.

A parte autora manifestou às fls. 109 pela desistência da ação.

A parte requerida peticionou às fls. 113 manifestando concordância 

quanto à desistência formulada pela requerente.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Isto posto, HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora 

para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. 

Bem como a concordância da desistência pela parte requerida.

Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo 

Civil, condenando a parte que desistiu ao pagamento das eventuais 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ficando a 

execução suspensa face a gratuidade deferida nos presentes autos.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 977976 Nr: 13009-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MOACIR ALVES FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY MAYARA DA PENHA 

NOVAIS ASSUNÇÃO - OAB:17.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

746,89 (setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

370,04 (trezentos e setenta reais e quatro centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 990248 Nr: 18578-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILMA APARECIDA ASSIS APOITIA, ANTONIO 
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CARLOS DE MOURA APOITIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUREO PINTO DE FIGUEIREDO, EDILMA 

APARECIDA ASSIS APOITIA, EDGAR PRADO ARZE, FABRÍCIO TAKEO 

MOREIRA SHIBAFUJI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEI RONQUE - OAB:15937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

juntar nos autos os documentos solicitados pela PROCURADORIA DA 

UNIÃO E DO MUNICÍPIO a fim de serem encaminhados e dar 

prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992429 Nr: 19617-15.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDDL, ENESTINA DEFONCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

Ordinária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT movida por 

Marcelo Defoncio de Lima, representado por sua genitora Enestina 

Defoncia da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil e 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial incompleta no 

membro superior esquerdo (antebraço), corrigido monetariamente data do 

sinistro (19/03/2015) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004667 Nr: 25395-63.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MARLON QUINTEIRO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS 

S/A, ARCO/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA BENES SENHORA 

HIRSCHFELD - OAB:171.674-SP, Dr. José Armando da Glória Batista - 

OAB/DF 41.775 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, nos 

termos da determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado da requerente para, em dez dias, impugnar a 

contestação apresentada tempestivamente aos autos pela requerida, às 

folhas (?).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1006270 Nr: 26028-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C P VARGAS CONSTRUTORA E PRÉ 

MOLDADOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA TIEMI IWASHITA 

SALGUEIRO - OAB:13.288.B, RODRIGO SPADA SALGUEIRO - 

OAB:17.789-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1133905 Nr: 24596-83.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Carlos Eduardo de 

Castro Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil 

e setecentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (18/03/2016) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 962328 Nr: 5839-75.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL AMBROZIO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerente para manifestar sobre o pagamento 

voluntário protocolado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 963566 Nr: 6298-77.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da nova data 
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para realização da perícia médica, que foi designada para o dia 

05/02/2018, às 7h30, no consultório do Perito nomeado Dr. ROBERTO 

GOMES DE AZEVEDO, com endereço na Rua 24 de Outubro, nº 827, 

bairro Popular, Galeria 24 de Outubro, sala 08, CEP 78045-470 Telefone: 

99972-1818, Cuiabá/MT, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para realização da perícia.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 995621 Nr: 21267-97.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILTON ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS DA SILVA - 

OAB:8184-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da nova data 

para realização da perícia médica, que foi designada para o dia 

05/02/2018, às 7h30, no consultório do Perito nomeado Dr. ROBERTO 

GOMES DE AZEVEDO, com endereço na Rua 24 de Outubro, nº 827, 

bairro Popular, Galeria 24 de Outubro, sala 08, CEP 78045-470 Telefone: 

99972-1818, Cuiabá/MT, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para realização da perícia.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 995687 Nr: 21315-56.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY NUNES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança da 

Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Suely Nunes Vieira 

em face do Bradesco Auto /RE Companhia de Seguros, com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que o autor já recebeu 

administrativamente o valor R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos).Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por 

cento) do valor da causa, cuja execução ficará suspensa, se dentro de 

cinco anos, a contar desta decisão o autor não puder satisfazer tal 

pagamento, a obrigação ficará prescrita, nos termos do art. 12 da Lei 

1.060/50. Transitado em julgado, nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997958 Nr: 22590-40.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR DE FREITAS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da nova data 

para realização da perícia médica, que foi designada para o dia 

05/02/2018, às 7h30, no consultório do Perito nomeado Dr. ROBERTO 

GOMES DE AZEVEDO, com endereço na Rua 24 de Outubro, nº 827, 

bairro Popular, Galeria 24 de Outubro, sala 08, CEP 78045-470 Telefone: 

99972-1818, Cuiabá/MT, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para realização da perícia.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999178 Nr: 23084-02.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO JOSE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da nova data 

para realização da perícia médica, que foi designada para o dia 

20/02/2018, às 7h30, no consultório do Perito nomeado Dr. JOSÉ 

AUGUSTO DA SILVA JUNIOR, com consultório na CLIRMEF, Rua Major 

Gama, n. 1174, Bairro Centro Sul, Cep.: 78020-170, Telefone: (65) 

36262854 / (65) 99953-9344, Cuiabá/MT, devendo o advogado do autor 

providenciar seu comparecimento ao local indicado para realização da 

perícia.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000628 Nr: 23717-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Airton Soares de 

Souza em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e 

setecentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (01/05/2015) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1002941 Nr: 24673-29.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO MARCIO ANTUNES VARGAS, ELIANE XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO NAZARÉ PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 
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pedido formulado na Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de 

Posse do Veículo c/c Indenização por Dano Moral e Material ajuizada por 

Mário Marcio Antunes Vargas contra Benedito Nazaré Pereira da Silva, 

para:A) Reintegrar o autor na posse do veiculo descrito e caracterizado 

na inicial, tornando definitiva a liminar concedida, B)Rescindir o contrato 

firmado entre as partes, dada a inadimplência do autor;C)Condenar o 

requerido pelos danos materiais a que deu causa, no valor de R$ 4.000,00 

que serão abatidos do valor dado a titulo de entrada na compra do veiculo, 

D)Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);E)Condeno, ainda, a parte 

requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

no valor de 10% sobre o valor dado à causa.Transitado em julgado, 

manifeste-se o autor interesse no cumprimento da sentença.Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1016449 Nr: 30306-21.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA MARTINS DO CARMO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL LOUZICH COELHO - 

OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Ana 

Paula Martins do Carmo Santos em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT- S/A para condenar a requerida:a) ao 

pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e 

cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente parcial incompleta no membro superior esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (29/06/2013) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1078596 Nr: 602-26.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA VIEIRA NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da nova data 

para realização da perícia médica, que foi designada para o dia 

05/02/2018, às 7h30, no consultório do Perito nomeado Dr. ROBERTO 

GOMES DE AZEVEDO, com endereço na Rua 24 de Outubro, nº 827, 

bairro Popular, Galeria 24 de Outubro, sala 08, CEP 78045-470 Telefone: 

99972-1818, Cuiabá/MT, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para realização da perícia.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1086964 Nr: 4708-31.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA FRANÇA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, MUDAR PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1123780 Nr: 20365-13.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉLIDE MARIA UNGARETTI TONIOLO, DIANE TONIOLO, 

JOZANE TONIOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOZANE TONIOLO - 

OAB:7063/MT, ROSA MARIA TEIXEIRA DE MATTAR - OAB:6.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Posto isso, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE, Ação de Obrigação de Fazer proposta por Élide Maria 

Ungaretti Toniolo, Diane Toniolo e Jozane Toniolo em desfavor da Unimed 

Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico e condeno a requerida à 

manutenção das autoras como beneficiárias nas mesmas condições de 

cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato 

firmado pelo falecido Dirceu Toniolo. Condeno, ainda, a requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC.Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.Não havendo manifestação, arquivem-se os autos 

com as baixas e comunicações de estilo.Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014069-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVANIA APARECIDA RIBEIRO SEVERINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1014069-21.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EDIVANIA 

APARECIDA RIBEIRO SEVERINO Vistos, etc.. Conforme determina o artigo 

485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a 

desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018524/1/2018 Página 207 de 679



nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na 

petição de ID 8001949, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Com relação ao pleito de expedição de ofício ao 

Departamento de Trânsito para que proceda ao desbloqueio no registro do 

veículo, indefiro, haja vista a ausência de determinação do Juízo nesse 

sentido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014139-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON ALVES DO AMARAL JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1014139-38.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DILSON ALVES DO 

AMARAL JUNIOR Vistos, etc.. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, 

do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da 

ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 

12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de ID 

7225594, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão 

fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

CPC. Com relação ao pleito de expedição de ofício ao Departamento de 

Trânsito para que proceda ao desbloqueio no registro do veículo, indefiro, 

haja vista a ausência de determinação do Juízo nesse sentido. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. 

P. I. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014905-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LOPES BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1014905-91.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MAURO LOPES 

BARBOSA Vistos, etc.. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da 

ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 

12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de ID 

9564371, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão 

fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

CPC. Quanto ao requerimento de baixa de bloqueio via Sistema Renajud, 

faço constar que não há determinação judicial nesse sentido. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. 

P. I. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015606-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1015606-52.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CRISTIANE NOGUEIRA 

Vistos, etc.. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz 

não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, não 

havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já 

que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, 

inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de ID 

7356457, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão 

fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

CPC. Com relação ao pleito de expedição de ofício ao Departamento de 

Trânsito para que proceda ao desbloqueio no registro do veículo, indefiro, 

haja vista a ausência de determinação do Juízo nesse sentido. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. 

P. I. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016637-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PH SERVICOS CONSTRUCOES EIRELI ME - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1016637-10.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: PH 

SERVICOS CONSTRUCOES EIRELI ME - ME Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão fundada no Dec.-Lei n. 911/69, integrando os polos, ativo e 

passivo, as partes mencionadas acima, ambas qualificadas nos autos em 

referência, objetivando o requerente à apreensão do veículo FIAT 

STRADA, chassi: 9BD57814UGB110921, descrito na exordial. Ao analisar 

a inicial, constatou-se a redistribuição dos autos para esta vara, por se 

tratar de operação realizada em instituição financeira, contudo, foi 

verificada discordância entre valores referente às custas processuais, 

intimando-se assim para correção dos valores – ID 9052385. A Instituição 

Financeira emendou com a correção de valores na petição de ID 9373063. 

No entanto, posteriormente a requerente manifestou, informando que a 

parte requerida havia feito o pagamento do que transcorria em mora, 

tornando-se assim inexistente o objeto demanda, razão pela qual pleiteou 

pela extinção do feito – ID 9798695. Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTA esta ação, com base no artigo 

485, inciso IV, do CPC. Faço constar que quanto ao alvará judicial 

referente a diligência, tal requerimento deve ser feito administrativamente à 

Diretoria do Foro. Outrossim, quanto ao requerimento de baixa de bloqueio 

via Sistema Renajud, faço constar que não há determinação judicial nesse 

sentido. Ante a renúncia do prazo recursal, arquivem-se, com as 

anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038124-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELTON FRANCISCO BORBOREMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1038124-36.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: NELTON FRANCISCO BORBOREMA Vistos 

etc... Em primeiro lugar, intimo o requerente para, no prazo de 15 dias 

proceder ao recolhimento das custas de distribuição do feito, conforme 

item 3.1.23 do provimento n° 31/2016-CGJ. APÓS O CUMPRIMENTO DA 

DETERMINAÇÃO RETRO, proceda-se como abaixo segue. Tratam-se os 

autos de requerimento avulso de Busca e Apreensão de rito especial pelo 

Decreto-Lei n° 911/1969, com as alterações processadas pela Lei n° 

10.931/2004, na forma do provimento nº 31/2015 do CGJ, visando à 

apreensão do veículo VOLKSWAGEN UP MOVE 1.0 I-MOTION, placa 

QBX-0317. Ante a juntada dos documentos necessários, nos termos do 

art. 3º, § 12, Decreto-Lei n° 911/1969, DEFIRO o pleito de Id 11201808. 

Desta feita, expeça-se mandado de busca e apreensão ao endereço: 

Avenida General Mello, N° 510, Bairro: Dom Aquino, nesta cidade, 

observando o comprovante de pagamento de diligências de Id 11246545. 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021654-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIRSON ARAUJO FONTES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1021654-61.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ADIRSON ARAUJO 

FONTES Vistos, etc.. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, 

o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, 

não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, 

já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, 

inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de ID 

10453659, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Com relação ao pleito de expedição de ofício ao 

Departamento de Trânsito para que proceda ao desbloqueio no registro do 

veículo, indefiro, haja vista a ausência de determinação do Juízo nesse 

sentido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015377-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VAN BASTEN RODRIGUES MENDES RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1015377-92.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARCUS VAN BASTEN 

RODRIGUES MENDES RIBEIRO Vistos, etc.. Conforme determina o artigo 

485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a 

desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na 

petição de ID 9761807, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Com relação ao pleito de expedição de ofício ao 

Departamento de Trânsito para que proceda ao desbloqueio no registro do 

veículo, indefiro, haja vista a ausência de determinação do Juízo nesse 

sentido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000507-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGEN COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA - 

EPP (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1000507-08.2018.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

S.A. RÉU: MARGEN COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS 

LTDA - EPP Vistos etc... Tratam-se os autos de ação monitória interposta 

por BANCO BRADESCO S/A em face de MARGEN COMERCIO VAREJISTA 

DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA-EPP. Verifica-se que na exordial 

consta como parte requerida Edinei Noatto ME, bem como no contrato 

acostado no Id 11343836, com o mesmo CNPJ, razão pela qual intimo o 

requerente para esclarecer o ocorrido no prazo de 15 dias, emendando a 

inicial se for o caso. No mesmo prazo, deverá o requerente comprovar o 

recolhimento das custas iniciais de distribuição do processo, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014884-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALBERTO DA SILVA TORRES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1014884-18.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DALBERTO DA SILVA 

TORRES Vistos, etc.. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, 

o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, 

não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, 

já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, 

inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de ID 

8134000, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão 

fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

CPC. Quanto ao pedido de baixa na restrição judicial inserida via Sistema 

Renajud, faço constar que não há determinação judicial nesse sentido. No 

mais, constato que não foi recolhida as custas processuais, motivo pelo 

qual, intimo o requerente para solvê-las em 15 dias. DESCUMPRIDO, 

proceda o Sr. Gestor nos moldes das orientações da CGJ, visando ao 

Estado o recebimento de seu crédito, com as devidas anotações. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. 

P. I. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003969-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1003969-07.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOILSON 

RODRIGUES DA SILVA Vistos, etc.. Conforme determina o artigo 485, 

inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a 

desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na 

petição de ID 6650731, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Quanto ao pedido de baixa na restrição judicial inserida 

via Sistema Renajud, faço constar que não há determinação judicial nesse 

sentido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038394-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN MARIA DRUMMOND PINHEIRO (RÉU)

HORA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME (RÉU)

MARCO ANTONIO DE FREITAS PINHEIRO FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1038394-60.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: HORA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, MARCO ANTONIO 

DE FREITAS PINHEIRO FILHO, VIVIAN MARIA DRUMMOND PINHEIRO Vistos 

etc... INTIMO O AUTOR PARA EM 15 DIAS, EMENDAR A INICIAL, 

JUNTANDO CÓPIA LEGÍVEL DO CONTRATO, tendo em vista que aquele 

ID.11226814, impossibilita a análise do seu conteúdo, inclusive quanto as 

garantias. CUMPRIDO, proceda-se como abaixo segue. Em caso de 

INÉRCIA, conclusos. Defiro o pleito de Id 11399932. Desta forma, 

proceda-se a alteração do tipo de ação para Execução de Título 

Extrajudicial. Citem-se os executados, expedindo-se o mandado de citação 

e penhora, para pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o 

fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do 

mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando-os, na forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste 

no mandado a possibilidade de os executados reconhecerem a dívida e, 

mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e 

honorários advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 

prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no 

caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, 

estes serão reduzidos pela metade. Observe-se o comprovante de 

depósito de diligência de Id 11254146. Defiro as benesses do art. 212, § 

2º, do CPC. Citem-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001605-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GALTIER ALVES ORTIZ (REQUERIDO)

SANDRA ALVES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

ELIZANGELA APARECIDA ALVES ORTIZ MONTEIRO (REQUERIDO)

LILIANE ALVES ORTIZ RODRIGUES (REQUERIDO)

WAGNER ALVES ORTIZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS OAB - MT22243/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da devolução dos Avisos de 

Recebimento (ID 11441730 e ID 11441691). Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 

2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo 

Provimento n. 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014567-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER APARECIDO ZANELLA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1014567-20.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BMW 

FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

REQUERIDO: CLEBER APARECIDO ZANELLA Vistos, etc.. Conforme 

determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito 

quando, homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in 

casu, de consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. 

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, 

ante o pleito inserido na petição de ID 9968798, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto Lei nº. 

911/69, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Com relação ao pleito 

de expedição de ofício ao Departamento de Trânsito para que proceda ao 

desbloqueio no registro do veículo, indefiro, haja vista a ausência de 

determinação do Juízo nesse sentido. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014525-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - MT0006009A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1014525-68.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO 

DE MATO GROSSO EXECUTADO: ALEXANDRE LIN Vistos, etc.. Em 

primeiro lugar , acolho o pedido como desistência. Ademais, conforme 

determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito 

quando, homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in 

casu, de consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. 

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, 

ante o pleito inserido na petição (ID. 10471975), JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Execução de Título Extrajudicial, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 
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as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018884-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSNI SONDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1018884-61.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: OSNI SONDA 

Vistos, etc.. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz 

não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, não 

havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já 

que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, 

inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de ID 

9491433, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão 

fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

CPC. Indefiro o pleito concernente à baixa nos restritivos em nome do 

requerido oriundos desta demanda, bem como de expedição de ofício ao 

Detran/MT para desbloqueio do bem, haja vista a inexistência de 

determinação judicial nesse sentido. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018879-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINETE MARIA DE BARROS FERNANDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1018879-39.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LUCINETE MARIA DE 

BARROS FERNANDES Vistos, etc.. Conforme determina o artigo 485, 

inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a 

desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na 

petição de ID 9533228, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Indefiro o pleito concernente à baixa nos restritivos em 

nome do requerido oriundos desta demanda, bem como de expedição de 

ofício ao Detran/MT para desbloqueio do bem, haja vista a inexistência de 

determinação judicial nesse sentido. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019395-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCENIL ALMEIDA ANUNCIACAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1019395-59.2017.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: LUCENIL ALMEIDA ANUNCIACAO Vistos, etc.. Conforme 

determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito 

quando, homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in 

casu, de consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. 

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, 

ante o pleito inserido na petição de ID 8794285, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto Lei nº. 

911/69, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o pleito 

concernente à baixa nos restritivos em nome do requerido oriundos desta 

demanda, bem como de expedição de ofício ao Detran/MT para 

desbloqueio do bem, haja vista a inexistência de determinação judicial 

nesse sentido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. Outrossim, intimo o autor para solver as custas 

processuais no prazo de 15 dias. Em caso de inércia, proceda o Sr. 

Gestor, conforme orientação da CGJ as medidas necessárias para que o 

Estado receba o seu crédito. P. I. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019546-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAULEASING S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE MARY BIANCHINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1019546-25.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

ITAULEASING S.A. REQUERIDO: ROSILENE MARY BIANCHINI Vistos, etc.. 

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Feitas essas 

considerações, ante o pleito inserido na petição de ID 10257681, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto 

Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Quanto ao 

pedido de levantamento aa restrição judicial inserida via Sistema Renajud, 

faço constar que não há determinação judicial nesse sentido. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. 

P. I. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016236-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER LIMA CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1016236-45.2016.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: WAGNER LIMA CARVALHO Vistos, etc.. Conforme determina 

o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, 

homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na 
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petição de ID 4332165, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Indefiro o pleito concernente à baixa nos restritivos em 

nome do requerido oriundos desta demanda, bem como de expedição de 

ofício ao Detran/MT, CRETRAN E SERASA para desbloqueio do bem, haja 

vista a inexistência de determinação judicial nesse sentido. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019238-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEITE ARIANA CARLOS CANDIDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1019238-86.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: KEITE ARIANA CARLOS CANDIDO Vistos, etc.. 

Recebo a emenda à inicial IDs: 8714819, 8714833 e 8714843. Cite-se a 

executada, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagar o 

débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial 

de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a 

penhora do bem indicado em ID 8211094 e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos, na forma prevista no artigo 829 do CPC. 

Conste no mandado a possibilidade de a executada reconhecer a dívida e, 

mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e 

honorários advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 

prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no 

caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, 

estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, 

do CPC. Observando-se que o comprovante de diligência contido no ID 

8714843. Cite-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019067-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KENNETH METELO ANTUNES (EXECUTADO)

VASCULAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ABERALDO DUARTE JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1019067-32.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: VASCULAR COMERCIO DE PRODUTOS 

MEDICOS LTDA - ME, KENNETH METELO ANTUNES, ABERALDO DUARTE 

JUNIOR Vistos, etc.. Recebo a emenda à inicial IDs: 9217154, 9217232 e 

9217247. Compulsando os autos, constato a ausência de diligencia para o 

senhor oficial de justiça, assim sendo intimo o requerente para, em 15 dias 

promover ao depósito da diligência, intimo o requerente para, em 15 dias 

promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 

02/2017– CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. 

Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas Cumprida a 

determinação, por economia processual, passo a análise da exordial. 

Citem-se os executados, expedindo-se o mandado de citação e penhora, 

para pagar o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o 

senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do 

juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, na 

forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade 

de os executados reconhecerem a dívida e, mediante o depósito de 30% 

do valor do débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder 

parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações mensais e 

consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, 

conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa, observando que, no caso de pronto pagamento, 

nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela 

metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Citem-se. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017556-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERCILEIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1017556-96.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ERCILEIA 

DE OLIVEIRA Vistos, etc.. Recebo a emenda à inicial ID 8196632. Tenho 

que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, 

da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, 

para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora 

da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou 

credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, 

desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste 

modo, diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

Chevrolet S-10 Pick-Up Rodeio, placa: NUD1555 (demais características na 

inicial), posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão 

da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 
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MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 10.931/04. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observe-se as diligências contidas no ID 8196632. Por fim, profiro ao 

Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente de 

arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de forma 

circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que exerce, 

observando que seu uso sem motivação, será considerado como falta 

funcional. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012055-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI OAB - RS84913 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO DOS SANTOS PATRICIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAN CESAR BASSO HELLMANN OAB - PR72525 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1012055-64.2017.8.11.0041 REQUERENTE: RANDON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: EDVALDO DOS 

SANTOS PATRICIO Vistos etc... Na petição de Id 11149950 as partes 

apresentaram acordo, pleiteando por sua homologação e suspensão até o 

integral cumprimento deste. Desta feita, HOMOLOGO o acordo de 

vontades firmado nesta Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Randon 

Administradora S/A em face de Edvaldo dos Santos Patrício, e determino a 

suspensão do feito até o adimplemento da avença, que ocorrerá no dia 

12/11/2018. Após o transcurso do prazo, intime-se a requerente para, no 

prazo de 15 dias, manifestar-se acerca do adimplemento da avença e 

extinção do feito, salientando que seu silêncio será considerado anuência 

tácita. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033563-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANE LIANE RODRIGUES VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1033563-66.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JANE LIANE RODRIGUES 

VIEIRA Vistos, etc.. Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

devedora não foi constituída em mora, haja vista que a notificação 

extrajudicial não foi recebida no endereço constante no contrato, tendo 

sido devolvida com a informação “AUSENTE”. Em que pese ser 

entendimento deste juízo que a mora da parte devedora pode ser 

comprovada por meio do edital de protesto, em face da frustração da 

notificação pessoal, pela sua ausência, mister se faz reconhecer que a 

jurisprudência caminha em sentido diverso. Senão, vejamos: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI N.º 911/69 - 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - DEVEDOR AUSENTE DE SUA 

RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA TENTATIVA DE ENTREGA DE TELEGRAMA 

- PROTESTO DO TÍTULO - INTIMAÇÃO POR EDITAL - INVALIDADE- 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FORAM ESGOTADOS OS 

MEIOS PARA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O protesto realizado por edital não deve 

ser considerado válido, uma vez que a localização da devedora era 

conhecida, somente não se tendo realizado sua notificação pessoal por 

ela se encontrar ausente quando da tentativa. 2- Inexistindo nos autos 

comprovação de que o credor esgotou todos os meios para notificar a 

devedora no endereço fornecido no momento da contratação, não se 

presta a constituir em mora o protesto e posterior intimação realizada por 

edital. 3- Não comprovada a mora, pressuposto processual de 

constituição e desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão, 

deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito. (Ap 54945/2017, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017) Portanto, 

para validade do protesto por edital, é necessária a comprovação de 

prévio esgotamento da possibilidade de intimação pessoal do devedor, que 

neste caso inexistiu, já que ausente, tem-se que deve mesmo aludido 

protesto ser considerado ineficaz para a constituição em mora do 

devedor. PROTESTO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O protesto por edital, 

para constituição do devedor em mora, apenas é permitido se esgotadas 

todas as possibilidades de sua localização. Hipótese em que o tribunal 

local consignou que o endereço constante da notificação extrajudicial é 

diferente do informado pelo devedor no contrato. Incidência da Súmula nº 

7/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 415.294/SC, 

Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 25/08/2015, DJe 01/09/2015) Desta feita, faculto a parte requerente o 

prazo de 15 dias para emendar a petição inicial, trazendo aos autos a 

comprovação da constituição em mora da parte devedora ou requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035293-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018524/1/2018 Página 213 de 679



CESARINO BENEDITO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1035293-15.2017.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: CESARINO BENEDITO DA SILVA Vistos, etc.. Analisando os 

autos, verifico a inexistência de notificação extrajudicial, documento 

indispensável na análise da inicial, posto se tratar de meio para 

comprovação da mora conforme exposto no art. 2º, §2º do DL 911/69. 

Desta feita, considerando que o protesto ID.10784700 foi efetuado via 

edital, sem demonstração de que a tentativa de notificação no endereço 

do contrato foi frustrada, intimo o autor para, em 15 dias, emendar a 

petição inicial comprovando a constituição em mora da parte devedora, 

nos termos da legislação vigente, sob pena de extinção do feito. 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO 

POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO 

– INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR – 

INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Para o fim de constituição em mora do 

devedor, não tendo havido tentativa de sua notificação pessoal - o que é 

diverso de tentativa frustrada - não é válida a notificação, por edital, do 

protesto do título. A comprovação da mora é condição da ação de busca e 

apreensão, pelo que não sendo comprovado que a notificação 

extrajudicial foi entregue no endereço do devedor ou que por outro meio 

tenha o credor buscado validamente notificá-lo, o processo deve ser 

julgado extinto sem resolução do mérito, com indeferimento da petição 

inicial. (Ap 103970/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 

20/10/2017) Após, concluso. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033575-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS HENRIQUE OJEDA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1033575-80.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LUIS HENRIQUE OJEDA 

DE SOUZA Vistos, etc.. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da 

ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 

12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de ID 

10833175, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Quanto ao requerimento de baixa de bloqueio via 

Sistema Renajud, faço constar que não há determinação judicial nesse 

sentido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023776-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FERNANDO RIBOLDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA OAB - MT14610/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1023776-47.2016.8.11.0041 AUTOR: JORGE FERNANDO 

RIBOLDI RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc... Em atenção ao 

contido no acórdão do Conflito de Competência n° 1002429-47.20174 

acostado no Id 11094185, remetam-se os autos ao Juízo da 10ª Vara Cível 

desta Comarca. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032988-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA CORTINA LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA DA SILVEIRA PEREZ (EXECUTADO)

FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1032988-58.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: CASA CORTINA LTDA - ME, MARIA 

APARECIDA DA SILVEIRA PEREZ, FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ 

Vistos, etc.. Citem-se os executados, expedindo-se o mandado de citação 

e penhora, para pagar o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o 

fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do 

mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos, na forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado 

a possibilidade de os executados reconhecerem a dívida e, mediante o 

depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários 

advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações 

mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% 

ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no caso de 

pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes 

serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do 

CPC. Observando-se que o comprovante de diligência contido no ID 

10525296. Citem-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033159-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE DOMINGOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1033159-15.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

DAYCOVAL S/A REQUERIDO: VICENTE DOMINGOS DA SILVA Vistos, etc.. 

Da análise dos autos, verifica-se que a parte devedora não foi constituída 

em mora, haja vista que a notificação extrajudicial não foi recebida no 

endereço constante no contrato, tendo sido devolvida com a informação 

“AUSENTE”. Em que pese ser entendimento deste juízo que a mora da 

parte devedora pode ser comprovada por meio do edital de protesto, em 

face da frustração da notificação pessoal, pela sua ausência, mister se 

faz reconhecer que a jurisprudência caminha em sentido diverso. Senão, 

vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

DECRETO-LEI N.º 911/69 - NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - 

DEVEDOR AUSENTE DE SUA RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA TENTATIVA 

DE ENTREGA DE TELEGRAMA - PROTESTO DO TÍTULO - INTIMAÇÃO POR 

EDITAL - INVALIDADE- INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE 

FORAM ESGOTADOS OS MEIOS PARA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO 

DEVEDOR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O protesto 

realizado por edital não deve ser considerado válido, uma vez que a 

localização da devedora era conhecida, somente não se tendo realizado 

sua notificação pessoal por ela se encontrar ausente quando da tentativa. 
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2- Inexistindo nos autos comprovação de que o credor esgotou todos os 

meios para notificar a devedora no endereço fornecido no momento da 

contratação, não se presta a constituir em mora o protesto e posterior 

intimação realizada por edital. 3- Não comprovada a mora, pressuposto 

processual de constituição e desenvolvimento regular da ação de busca e 

apreensão, deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito. (Ap 

54945/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 

23/06/2017) Portanto, para validade do protesto por edital, é necessária a 

comprovação de prévio esgotamento da possibilidade de intimação 

pessoal do devedor, que neste caso inexistiu, já que ausente, tem-se que 

deve mesmo aludido protesto ser considerado ineficaz para a constituição 

em mora do devedor. PROTESTO POR EDITAL. NECESSIDADE DE 

ESGOTAMENTO. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O 

protesto por edital, para constituição do devedor em mora, apenas é 

permitido se esgotadas todas as possibilidades de sua localização. 

Hipótese em que o tribunal local consignou que o endereço constante da 

notificação extrajudicial é diferente do informado pelo devedor no contrato. 

Incidência da Súmula nº 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg 

no AREsp 415.294/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 01/09/2015) Desta feita, 

faculto a parte requerente o prazo de 15 dias para emendar a petição 

inicial, trazendo aos autos a comprovação da constituição em mora da 

parte devedora ou requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção do feito. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033326-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE SERGIO AMERICO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1033326-32.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: ROQUE SERGIO AMERICO Vistos, etc.. Da 

análise dos autos, verifica-se a ausência de recolhimento das custas 

iniciais. Desta feita, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º 

A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Cumprida a determinação, por economia 

processual, passo a análise da exordial. Cite-se o executado, 

expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagar o débito em 03 

(três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, 

munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de 

tantos bens quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, na forma prevista no artigo 

829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade do executado reconhecer 

a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas 

judiciais e honorários advocatícios, poderá parcelar o saldo remanescente 

em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando 

que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo 

códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 

212, § 2º, do CPC/2015. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016076-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO COSTA SORTICA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1016076-83.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: MARCELO COSTA SORTICA DE SOUZA 

Vistos etc... É sabido que a conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder 

Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou 

por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já 

que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas 

uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no 

prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, 

§§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, 

tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual 

imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada 

caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa 

de até dois por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, 

CPC), tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, 

inclusive para solução imediata das pendências verificadas na audiência. 

De conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e 

com proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, 

fato corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da 

lei, nas quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática 

do ato, sem ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. 

Feitas essas considerações, cite-se a parte ré, via mandado, para 

comparecer à audiência de conciliação que designo para o dia 18 de abril 

de 2018, às 17h30, fazendo-se constar as advertências dispostas no art. 

334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo para contestação 

na forma do art. 335 do mesmo Códex. Saliento que cabe às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC). Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033496-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

EDISNEI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ELIANE SOUSA LEITE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1033496-04.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: ENE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, 

EDISNEI DE OLIVEIRA, ELIANE SOUSA LEITE DE OLIVEIRA Vistos, etc.. 

Citem-se os executados, expedindo-se o mandado de citação e penhora, 

para pagar o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o 

senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora do bem indicado as ID 10513310 e de tantos bens 

quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos, na forma prevista no artigo 829 do CPC. 

Conste no mandado a possibilidade de os executados reconhecerem a 

dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas 

judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente 

em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando 
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que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo 

códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 

212, § 2º, do CPC. Observando-se que o comprovante de diligência 

contido no IDs 10550289 e 10550302. Citem-se. Cumpra-se. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024839-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1024839-73.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA Vistos etc... 

Compulsando os autos, constato a ausência de comprovação do 

recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o requerente para 

efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar 

o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – Descumprimento 

de decisão que determinara o recolhimento das custas ante o 

indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do processo – 

Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não 

p r o v i d o ” .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 1 6 2 1 0 3 2 0 1 3 8 2 6 0 4 1 4  S P 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030639-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO)

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO BRUNO MENDES CURVO GUGELMIN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1030639-82.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: SERGIO BRUNO MENDES CURVO GUGELMIN Vistos 

etc... Intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado. Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. É sabido que a conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder 

Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou 

por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já 

que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas 

uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no 

prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, 

§§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, 

tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual 

imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada 

caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa 

de até dois por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, 

CPC), tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, 

inclusive para solução imediata das pendências verificadas na audiência. 

De conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e 

com proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, 

fato corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da 

lei, nas quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática 

do ato, sem ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. 

Feitas essas considerações, cite-se a requerida, via Oficial de Justiça, 

para comparecer à audiência de conciliação que designo para o dia 25 de 

abril de 2018, às 14h00, fazendo-se no mandado constar as advertências 

dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo 

para contestação na forma do art. 335 do mesmo Códex. Saliento que 

cabe às partes comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa 

com poderes para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os 

respectivos advogados, já que a prática de atos processuais exige 

capacidade postulatória (art. 103, CPC). Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034980-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAHUM COMERCIO TRANSPORTE E EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1034980-54.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BRADESCO 

LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL EXECUTADO: ITAHUM 

COMERCIO TRANSPORTE E EXPORTACAO LTDA Vistos, etc.. 

Compulsando os autos, verifico que o autor não recolheu/apresentou as 

guias concernente as custas processuais, portanto, intimo-o para efetuar 

seu recolhimento, no prazo de 15 dias, e/ou se for o caso juntá-las, sob 

pena de extinção. Transcorrido, em caso de silêncio e/ou pedidos 

protelatórios, devidamente certificado, intime-se o autor, via correio com 

aviso de recebimento, para em 05 dias, manifestar-se, com a mesma 

penalidade. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037978-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDISNEI DE OLIVEIRA (RÉU)

ENE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (RÉU)

ELIANE SOUSA LEITE DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1037978-92.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: ENE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, EDISNEI DE OLIVEIRA, 

ELIANE SOUSA LEITE DE OLIVEIRA Vistos etc... Tratam-se os autos de 

ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de ENE 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, EDISNEI DE OLIVERIA e ELIANE SOUSA 

LEITE DE OLIVEIRA. Conforme o disposto no art. 701 do CPC: “Art. 701. 

Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado 

de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de 

fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para 

o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por 

cento do valor atribuído à causa. § 1º O réu será isento do pagamento de 

custas processuais se cumprir o mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II 

do Livro I da Parte Especial. § 3º É cabível ação rescisória da decisão 

prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré 

Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

aplicar-se-á o disposto no art. 496, observando-se, a seguir, no que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018524/1/2018 Página 216 de 679



couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 5º Aplica-se à ação 

monitória, no que couber, o art. 916.” Assim, por verificar a presença dos 

requisitos legais, na forma constante no artigo 700 do CPC, citem-se os 

requeridos, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para 

oporem embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de 

crédito que instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, 

conforme acima transcrito. Consigne-se no mandado que, no caso de 

pronto pagamento, ficarão os devedores dispensados do pagamento de 

custas processuais. Observe-se o comprovante de pagamento de 

diligências de Id 11236698. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Citem-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034292-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIGIA CAVALCANTE SANTANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1034292-92.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LIGIA CAVALCANTE 

SANTANA Vistos, etc.. Da análise dos autos, observo que o contrato de 

IDs 10632123, encontra-se incompleto, posto que deveria conter cinco 

páginas, sendo juntada somente quatro e a segunda pagina é de contrato 

diverso do objeto da ação. Desta forma, intimo o autor o prazo de 15 dias, 

para acostar aos autos o documento acima indicado, sob pena de 

extinção do feito. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038462-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA (RÉU)

RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (RÉU)

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1038462-10.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: AMAZON CONSTRUTORA LTDA, RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO 

DE OLIVEIRA, CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA Vistos etc... Da análise 

dos autos, verifica-se que na cédula de crédito bancário n° 21/00474-9 o 

requerido Rodrigo Octavio Ribeiro de Oliveira assinou em nome da 

requerida Carolina Ribeiro de Oliveira, no entanto, não encontra-se 

acostada aos autos a procuração que concedeu poderes para a 

realização de tal ato. Desta feita, intimo o requerente para, no prazo de 15 

dias esclarecer o ocorrido, sob pena de exclusão da requerida Carolina 

Ribeiro de Oliveira do polo passivo da ação. Após, concluso para 

deliberações. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038470-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANESIA CRISTINA BATISTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1038470-84.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: ANESIA CRISTINA BATISTA Vistos etc... Tratam-se os autos de 

ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de ANESIA 

CRISTINA BATISTA. Conforme o disposto no art. 701 do CPC: “Art. 701. 

Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado 

de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de 

fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para 

o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por 

cento do valor atribuído à causa. § 1º O réu será isento do pagamento de 

custas processuais se cumprir o mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II 

do Livro I da Parte Especial. § 3º É cabível ação rescisória da decisão 

prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré 

Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

aplicar-se-á o disposto no art. 496, observando-se, a seguir, no que 

couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 5º Aplica-se à ação 

monitória, no que couber, o art. 916.” Assim, por verificar a presença dos 

requisitos legais, na forma constante no artigo 700 do CPC, cite-se a 

requerida, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para opor 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de crédito que 

instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, conforme acima 

transcrito. Consigne-se no mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficará a devedora dispensada do pagamento de custas processuais. 

Observe-se o comprovante de pagamento de diligências de Id 11254451. 

Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização 

judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período 

de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do 

horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso 

XI, da Constituição Federal”. Citem-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034357-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIQUEIAS CLEYTON CABRAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1034357-87.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MIQUEIAS 

CLEYTON CABRAL Vistos, etc.. Da análise do caderno processual 

verifico que a carta de notificação enviada via correios ao endereço do 

réu, restou prejudicada, posto que a mesma não pode se efetivar, em 

virtude de a correspondência ter sido devolvida com a informação 

“MUDOU-SE”, portanto, tem-se que falta requisito necessário para 

continuidade do processo. Nesse sentido, a Jurisprudência do TJ-MG. 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO 

DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DECLINADO NO 

CONTRATO. DILIGÊNCIA FRUSTRADA. PROTESTO DO TÍTULO VIA 

EDITAL. CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA DEFERIMENTO DA 

LIMINAR. RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora, imprescindível à 

propositura da ação de busca e apreensão, deve ser feita por notificação 

ao devedor ou protesto do título. Se o devedor não for encontrado no 

endereço constante do contrato de financiamento, sua intimação, para a 

comprovação da mora, pode ser feita, validamente, por edital. Estando 

devidamente comprovada a mora do recorrido, por meio de protesto, cuja 

intimação se realizou por edital, após frustrada a tentativa de notificação 

pessoal do devedor, mostram-se presentes os requisitos previstos no art. 

3º, do Dec. Lei 911/69, para a concessão da medida liminar.” (Número do 

processo: AC 10024120281340001 MG. Relator (a): Veiga de Oliveira. 

Data do Julgamento: 28/05/2013. Órgão Julgador: Câmaras Cíveis/ 10ª 

CÂMARA CÍVEL. Data da Publicação: 07/06/2013). Desta feita, 

considerando que não houve notificação válida e eficaz do devedor, 

intime-se o autor para, em 15 dias, emendar a petição inicial, comprovando 

a constituição em mora, nos termos da legislação vigente, sob pena de 
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extinção do feito. Após, concluso. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038816-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VASCULAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME (RÉU)

ABERALDO DUARTE JUNIOR (RÉU)

MARCIA APARECIDA METELO DE ALMEIDA DUARTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1038816-35.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

S.A. RÉU: VASCULAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME, 

ABERALDO DUARTE JUNIOR, MARCIA APARECIDA METELO DE ALMEIDA 

DUARTE Vistos etc... Tratam-se os autos de ação monitória interposta por 

BANCO BRADESCO S/A em face de VASCULAR COMERCIO DE 

PRODUTOS MÉDICOS LTDA, ABERALDO DUARTE JUNIOR e MARCIA 

APARECIDA METELO DE ALMEIDA DUARTE. Da análise dos autos, 

constata-se a ausência de comprovação do recolhimento das custas 

iniciais. Desta feita, intimo o requerente para efetuar o recolhimento no 

prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – 

Indeferimento da petição inicial – Descumprimento de decisão que 

determinara o recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de 

recolhimento ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, 

parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) No mesmo prazo, deverá 

promover ao depósito da diligência para cumprimento do mandado, nos 

termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000008-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STELLATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (RÉU)

RAFAELA TYEME MOREIRA TATSUNO STELLATO (RÉU)

PETROJANES STELLATO FILHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1000008-24.2018.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: STELLATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, 

RAFAELA TYEME MOREIRA TATSUNO STELLATO, PETROJANES 

STELLATO FILHO Vistos etc... Tratam-se os autos de ação monitória 

ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de STELLATO 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP, RAFAELA TYEME 

MOREIRA TATSUNO e PETROJANES STELLATO FILHO. Conforme o 

disposto no art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o 

juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa 

ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao 

réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, citem-se os requeridos, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para oporem embargos, no prazo de 15 dias, 

sob pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em 

título executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no 

mandado que, no caso de pronto pagamento, ficarão os devedores 

dispensados do pagamento de custas processuais. Observe-se o 

comprovante de pagamento de diligências de Id 11275119. Nos termos do 

art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Citem-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034688-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA (REQUERIDO)

TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1034688-69.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ESTOFADOS LTDA - ME, CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA Vistos, 

etc.. Compulsando os autos, constato a ausência de comprovação do 

recolhimento das custas iniciais. Posto isso, intimo o requerente para 

efetuar o recolhimento e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, 

sob pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – Descumprimento de 

decisão que determinara o recolhimento das custas ante o indeferimento 

do pedido de recolhimento ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, 

c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não provido”.(TJ-SP 

- APL: 00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: 

Antonio Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara 

de Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Outrossim, intimo o 

requerente para, comprovar depósito da diligência, nos termos do 

Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Desta feita, intimo o autor para, em 15 dias, emendar a petição 

inicial, sanando as irregularidades apontadas acima sob pena de extinção 

do feito. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038633-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1038633-64.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

S.A. RÉU: BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP Vistos etc... É 

sabido que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, 

incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição. No 

hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou por tornar a 

audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já que não se 

realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas uma delas, 

declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no prazo mínimo 

de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, 

CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, tem-se como 

consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual imperioso se 

faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada caracterizar 

ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC), 

tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, inclusive 

para solução imediata das pendências verificadas na audiência. De 

conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e com 

proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato 

corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da lei, nas 

quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, 

sem ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. Feitas 

essas considerações, cite-se a requerida, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecer à audiência de conciliação que designo 

para o dia 25 de abril de 2018, às 15h30, fazendo-se na carta constar as 

advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, 

computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do mesmo 

Códex. Saliento que cabe às partes comparecer em juízo ou se fazer 

representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e 

obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a prática de 

atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034852-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUMYHARA LEITE DE MATOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1034852-34.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: SUMYHARA LEITE DE MATOS Vistos, etc.. 

Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 

66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 

911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação 

da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário 

fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca 

e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do 

devedor.” Deste modo, diante de os documentos que seguem a inicial e o 

desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente 

ao veículo Renault Sandero Stepway RPC, placa: QBY-7939 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO 

DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca 

e apreensão deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em 

mora ou comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os 

requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela 

ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS 

RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 

2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da 

integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a 

purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso 

Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do 

art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 10.931/04. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 
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penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido nos ID 10732287. Por 

fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente 

de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de 

forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que 

exerce, observando que seu uso sem motivação, será considerado como 

falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000848-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO)

GABRIEL MOREIRA NEVES OAB - MG171392 (ADVOGADO)

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KONSTROY LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1000848-34.2018.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: KONSTROY LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

Vistos etc... Compulsando os autos, constato a ausência de comprovação 

do recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o requerente para 

efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar 

o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – Descumprimento 

de decisão que determinara o recolhimento das custas ante o 

indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do processo – 

Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não 

p r o v i d o ” .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 1 6 2 1 0 3 2 0 1 3 8 2 6 0 4 1 4  S P 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034854-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS MARQUES DE CAMARGO JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1034854-04.2017.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: CLOVIS MARQUES DE CAMARGO JUNIOR Vistos, etc.. 

Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 

66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 

911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação 

da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário 

fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca 

e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do 

devedor.” Deste modo, diante de os documentos que seguem a inicial e o 

desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente 

ao veículo Honda Fit LXL 1.4, placa: JZZ-1932 (demais características na 

inicial), posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão 

da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 10.931/04. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido nos ID 10731093. Por 

fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente 

de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de 

forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que 

exerce, observando que seu uso sem motivação, será considerado como 

falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito
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Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1032662-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA FONSECA CORREIA OAB - MT22038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1032662-98.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE CARLOS MORAIS 

RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc... Trata-se de Ação de 

Consignação em Pagamento ajuizada por José Carlos Morais em face de 

Banco do Brasil S/A, ambos qualificados nos autos em referência. Da 

análise dos autos, verifica-se na petição Id 10963607 que o feito foi 

distribuído equivocadamente a esta Comarca, bem como, foi endereçada 

àquele juízo. Desta feita, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, 

processar e julgar o presente feito, determinando a sua redistribuição com 

as nossas homenagens à Vara Especializada em Direito Bancário da 

Comarca de Várzea Grande/MT, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias neste Juízo. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034970-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDER TRANSPORTES EIRELI EPP - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1034970-10.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: ALEXANDER TRANSPORTES EIRELI EPP - 

EPP Vistos, etc.. Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos 

inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo Scania R440, placa: NIZ-7553 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO 

DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca 

e apreensão deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em 

mora ou comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os 

requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela 

ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS 

RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 

2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da 

integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a 

purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso 

Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do 

art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 10.931/04. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido nos ID 10784058. Por 

fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente 

de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de 

forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que 

exerce, observando que seu uso sem motivação, será considerado como 

falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1018733-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SILVA OAB - MT5354/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1018733-95.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BENEDITA 
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SANTANA DA SILVA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc... Na petição de Id 10502400 

as partes apresentaram acordo pleiteando pela homologação de seus 

termos, salientando o pagamento do valor mediante boleto com vencimento 

em 27.10.2017, sendo este protocolado em 30/10/2017, pelo advogado de 

Banco Edney Martins, evidenciando seu cumprimento. Destaco que, nos 

termos do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão excluídas na regra disposta 

no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser 

prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em audiência, 

homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido". Desta 

feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO EXTINTA esta Ação 

Revisional de Contrato de Crédito cumulada com Repetição De Indébito e 

Tutela Jurisdicional Antecipada ajuizada por BENEDITA SANTANA DA 

SILVA em face de BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, o que faço com amparo legal no artigo 487, III, “alínea b”, 

do Código de Processo Civil. Com efeito, procedo ao cancelamento da 

audiência redesignada para o dia 31/01/2018 às 16h30. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se os autos com as anotações e baixas devidas. P. I. 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035056-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVERTON KYOTO YAMASHITA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1035056-78.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: ELVERTON KYOTO YAMASHITA 

Vistos, etc.. O autor não recolheu as custas judiciais e se isso não 

bastasse, ainda procura induzir o juízo à erro, posto que pretende o 

recebimento de R$ 37.294,39, planilhas de débito acostadas ao ID 

10748707, fixando no entanto, o valor da causa em R$ 17.851,03, atuando 

em evidente atentado a dignidade da justiça, posto ser de conhecimento 

comezinho, que em ações dessa natureza a pretensão patrimonial são as 

parcelas vencidas e vincendas, sendo o caso de aplicação da regra do 

artigo 77 do CPC. Desta feita, intimo o autor para em 15 dias, emendar a 

inicial, corrigindo o valor da causa e recolhendo as custas e diligência do 

Meirinho, tudo sob pena de extinção, INDEFERINDO desde já dilação do 

prazo para seu cumprimento, tendo em vista o comportamento inadequado 

supra mencionado. Transcorrido, certificando, concluso para extinção. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036819-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE ALENCAR FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1036819-17.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE ALVES DE 

ALENCAR FILHO RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos etc... Nos termos do art. 

99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 

14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao requerente os benefícios da 

justiça gratuita. Tratam-se os autos de Ação Revisional de Cláusula e 

Ação de Consignação em Pagamento c/c Pedido de Tutela Antecipada 

ajuizada por JOSE ALVES DE ALENCAR em face de BANCO PAN S/A, 

objetivando em tutela de urgência: - a autorização para a consignação 

mensal da parcela no valor que entende devido; - a manutenção do veículo 

em sua posse, - seja o requerido impedido de negativar seu nome perante 

os órgãos de proteção ao crédito, bem como de exigir outros valores a 

título de pagamento das parcelas do contrato entabulado. Insta consignar 

que, não obstante o requerimento de revisão das cláusulas firmadas no 

contrato objeto de revisão, não há justificativas plausíveis ao acolhimento 

da pretensão, posto que o mero ajuizamento de ação revisional não possui 

o condão de ilidir a sua mora. De conseguinte, caso se encontre 

caracterizada a sua mora em decorrência do inadimplemento do acordado, 

pelo simples ajuizamento da ação de revisão de cláusulas, não cabe ao 

juízo impedir o direito da instituição financeira em anotar seu nome em 

cadastros restritivos de crédito. Isso porque, consoante julgamento em 

incidente de Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 1.061.530-RS, 

Relatado pela Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, que o Superior 

Tribunal de Justiça decidiu que a abstenção da inscrição/manutenção em 

cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela e/ou medida 

cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: “a) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) ficar 

demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a 

parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente 

arbítrio do juiz”. Outrossim, quanto ao pleito de consignação em juízo do 

valor integral das parcelas, em caso de não concessão da tutela, há de se 

ter em vista, no entanto, que consoante firmado pelo art. 330, §§ 2º e 3º, 

do CPC: “§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação 

decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o 

autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as 

obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de 

quantificar o valor incontroverso do débito. § 3o Na hipótese do § 2o, o 

valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo 

contratados.” Desta feita, compete à parte, não obstante o ajuizamento de 

ação, continuar pagando as prestações na forma em que assumidas em 

contrato, qual seja, por meio do pagamento dos boletos bancários. Feitas 

essas considerações, tenho não aclarada a probabilidade do direito, de 

modo que INDEFIRO os pedidos formulados em tutela de urgência. 

Ademais, é sabido que a conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder 

Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou 

por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já 

que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas 

uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no 

prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, 

§§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, 

tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual 

imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada 

caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa 

de até dois por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, 

CPC), tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, 

inclusive para solução imediata das pendências verificadas na audiência. 

De conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e 

com proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, 

fato corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da 

lei, nas quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática 

do ato, sem ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. 

Feitas essas considerações, cite-se a parte ré, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecer à audiência de conciliação que designo 

para o dia 25 de abril de 2018, às 16h00, fazendo-se na carta constar as 

advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, 

computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do mesmo 

Códex. Saliento que cabe às partes comparecer em juízo ou se fazer 

representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e 

obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a prática de 

atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 837604 Nr: 42399-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA GASPAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Ante o teor da certidão de fls. 51, e a apreensão do bem às fls. 30, 

expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, 

nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, o edital deverá ser 

publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Após, intime-se a parte autora para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua 

publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - conforme 

disposto no parágrafo único do referido artigo.

Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do 

CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade 

no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Transcorrido, em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, concluso 

para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 791876 Nr: 45962-23.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENDERSON GONÇALVES NOBRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 18678

 Certifico e dou fé que, apesar do contido nos petitórios de fls. 161, 

reiterado às fls. 163, no qual a instituição financeira solicita a certificação 

do trânsito em julgado da sentença, basta uma simples verificação do 

contido na certidão disposta às fls. 159, datada de 27 de setembro de 

2017, na qual já consta a certidão de trânsito em julgado. Desta forma, 

tendo em vista o exaurimento do contido nos pedidos de fls. 161 e 163, 

procedo o encaminhamento destes autos ao Setor de Arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 303169 Nr: 14633-66.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTÔNIO GONÇALVES, MARIA 

COELHO GONÇALVES, FABIO ADRIANO COELHO GONÇALVES, MARCIO 

EDUARDO COELHO GONÇALVES, PORCHE VEÍCULOS MULTIMARCA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A, GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

Silvana Alves de Souza, OAB/MT 15374, para, no prazo de 3 (três) dias, 

proceder a devolução dos autos código 303169, numeração única 

14633-66.2007.811.0041, sob pena de aplicação do disposto no parágrafo 

segundo do artigo acima mencionado, bem como, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informe o motivo de reter os autos por mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 388008 Nr: 23558-80.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOTELHO COSTA COMERCIO ME, JACSA 

BOTELHO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

15(quinze)dias, sob pena da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 920278 Nr: 43579-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR BATISTA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A, FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB:18473-A OAB/MT, MOISES 

BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 95 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1137108 Nr: 26118-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAIAGUAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA, ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY, MIRIAM 

SOARES RACHID JAUDY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO de 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para , no prazo de 10(dez)dias, manifestar 

acerca da Carta Precatória de fls. 61/63, dando o regular prosseguimento 

ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 720472 Nr: 15885-65.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILOGS EXPORTAÇAO E IMPORTAÇAO 

LTDA, ANTONIO IAFELICE, SUELI DAMASCENO IAFELICE, AGRENCO DO 

BRASIL S/A, FRANCISCO CARLOS RAMOS, VERA LUCIA VANHONI 

RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B/MT, KAMIL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11.887-B, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucia Maria de Figueiredo - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018524/1/2018 Página 223 de 679



OAB:8398-D/PE, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, vê-se dos autos que ante a convolação da falência da 

Agrenco, ocasião em que foi determinada a SUSPENSÃO da execução 

somente quanto à referida empresa, conforme se vê às fls. 436.

Ademais, considerando-se que a empresa Fertilogs do Grupo Agrenco 

não se encontra em processo de recuperação judicial, apesar de em 30 

de setembro de 2013 terem peticionado por meio da Administradora 

Judicial com o fito de estender a falência à Fertilogs Exportação e 

Importação Ltda - extratos em anexo - obtidos por meio do sítio do TJSP, 

que tal pleito não fora aceito, assim, a execução deverá ter seu regular 

prosseguimento em face dos demais executados.

Com efeito, vê-se dos autos a necessidade de avaliação do imóveis na 

forma da decisão de fls. 436, assim, não obstante o expert tenha mantido 

a proposta de fls. 453, tenho por bem minorá-la em 20%, FIXANDO-A em 

R$ 151.200,00.

 Intime-se o Perito para que manifeste se possui interesse na nomeação, 

no prazo de 15 dias, sob pena de ser desconstituído.

 Em caso de aceite, intime-se o banco para que promova ao pagamento, 

no prazo de 05 dias, sob pena de bloqueio on-line.

Em caso negativo, retornem-me os autos conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 747012 Nr: 44243-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. G. PEREIRA MORAES & CIA LTDA -ME, 

ANDRE GUILHERME PEREIRA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, PRISCILA MARTINS CARDOZO DIAS - 

OAB:252.569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 804422 Nr: 10886-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A- BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI PEREIRA GARCIA, GILBERTO PEREIRA 

GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 10 dias, retirar a 

carta precatória expedida nestes autos para a Comarca de Maringá-PR, 

bem como, no mesmo prazo, comprovar a sua distribuição. Ademais, 

procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 10 dias, comprovar 

o pagamento das custas e taxas judiciárias referentes à distribuição da 

Carta Precatória expedida nestes autos para a Comarca de 

Diamantino-MT, bem como, eventuais valores cobrados quando a Comarca 

Deprecada não possuir Cartório Distribuidor Oficial, bem como, valores 

referentes ao cumprimento de mandado pelo oficial de justiça na Comarca 

Deprecada, atos estes a serem diligenciados pelo autor na Comarca 

Deprecada. Informo, que tais providências visam ao envio da Carta 

Precatória à Comarca Deprecada via Malote Digital, nos termos do artigo 

141 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

– Foro Judicial (CNG) que determina o envio ou recebimento eletrônico das 

correspondências compartilhadas entre as unidades judiciárias do país e 

entre estas e a Corregedoria-Geral do Estado de Mato Grosso, por meio 

do Sistema Malote Digital, proveniente do Acordo de Cooperação Técnica 

nº 004/2008 – CNJ – CSJT – TST – TJRN.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 812074 Nr: 18567-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UYR BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45.445/PR, MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA - 

OAB:MG/106.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 837798 Nr: 42544-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 
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mérito quando, homologar a desistência da ação.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Insta consignar que no caso em tela, apesar de o executado ter sido 

devidamente citado às fls. 77, nunca se manifestou nos autos, o que 

evidencia sua falta de interesse.

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 81 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução de Título 

Extrajudicial, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1021981 Nr: 32899-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO AURELIANO DA SILVA, EUDES 

NASCIMENTO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar 

nestes autos a devida distribuição da carta precatória encaminhada 

conforme comprovante de fls. 84, devendo para tanto, trazer registro de 

andamento processual do site do TJMT ou qualquer outro documento hábil 

para tal finalidade. Deverá, ainda, verificar quaisquer possíveis custas ou 

eventuais diligências cobradas na comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1163157 Nr: 37222-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DOS ANJOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Inicialmente devo salientar que a afirmação do não requerimento de 

citação via edital, não impede a determinação pelo juízo, diante da situação 

fática apresentada pelo caderno processual, devendo a parte, demonstrar 

que houve equívoco ou erro e não fazer meras ilações, sem respaldo no 

caderno processual.

Se isso não bastasse, ao afirmar que não requereu bloqueio on line, torna 

evidente que não atenção adequada quanto a interlocutória de fls.41, mais 

precisamente em seu primeiro parágrafo.

Ademais, na inicial fez-se constar o endereço do réu como sendo Rua 

Alameda, n.415 B.São João Del Rey, onde não reside, conforme certidão 

de fls.37, sendo efetuada a pesquisa, como requerido às fls.69 - que 

declinou PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA S/A, Chapada dos Guimarães, 

portanto, incompleto.

Continuando, a demonstração de que o regular manuseio deste se faz 

necessário por todos os interessados na distribuição célere da justiça, 

posto, que nas declarações de renda, arquivada e colocada à disposição 

da exequente (Infojud), consta, o mesmo endereço acima.

Desta feita, descabida a pretensão de chamar o feito à ordem, restando 

ao exequente a indicação de novel endereço com a devida demonstração 

da sua veracidade e não combater o regular tramite processual, 

evidenciando a resistência indevida nos moldes do artigo 77 do CPC.

Diante do exposto, INDEFIRO os pleitos de fls.71 e 76, por serem 

meramente protelatórios e sem lastro no processo em análise.

Outrossim, diante de a afirmação de que não tem interesse na citação via 

edital, ante a inexistência de bens desembaraçados passíveis de serem 

penhorados, SUSPENDO a presente ação nos moldes do artigo 921, inciso 

III do CPC/2015 e § 1º do referido artigo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1184796 Nr: 45428-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAUTERM EQUIPAMENTOS TERMO METALURGIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVA SICREDI S/A, 

ROSILENE DA SILVA BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO JUCHEM - 

OAB:34.421, LIANE POINTNER - OAB:RS/39173, SERGIO ROBERTO 

JUCHEM - OAB:5269-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BRANDÃO 

AMARAL - OAB:51.652/RS

 Vistos etc...Trata-se de carta precatória oriunda da Ação de Obrigação 

de Fazer n° 0017035-25.2015.8.21.0086 em trâmite na 3ª Vara Cível da 

Comarca de Cachoeirinha/RS.Em suma, infere-se da exordial que a 

empresa autora foi vítima de estelionatários que se passaram por clientes 

para aplicar um golpe no qual foi depositado na conta da empresa um 

cheque desprovido de fundos para a compra de uma caldeira e, 

posteriormente, foi solicitado pelo hipotético cliente a transferência de um 

valor depositado a maior, a qual fora efetivada pela vítima 

(empresa).Descoberto o golpe, a autora procurou as autoridades 

competentes, bem como a instituição financeira, ora ré, para a qual foi 

transferido o montante, e esta prontamente procedeu ao bloqueio do valor, 

contudo, recusou-se em transferir o valor para a conta bancária da 

empresa, o que ensejou o ajuizamento da ação de obrigação de fazer na 

Comarca de Cachoeirinha/RS.Em que pese ser um dos requeridos 

instituição financeira, tem-se que, consoante fixado no § 2º do art. 1º do 

Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário as ações de natureza eminentemente 

civil, sem discussão atinente à matéria afetada às Varas Especializadas 

em Direito Bancário.(...)Deste modo, ao se ter em vista que o feito em tela 

não possui natureza tipicamente bancária, não havendo qualquer pedido 

neste sentido, relativo à revisão ou discussão acerca de cláusulas 

contratuais, declino a minha competência para processar e julgar este 

feito e determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para a 

REDISTRIBUIÇÃO dos autos a umas das Varas Cíveis desta Capital, com 

as anotações e baixas devidas.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 49194 Nr: 11316-70.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR FERLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRTON WALTER - 

OAB:RS/34.002, DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - OAB:6177, 

MARINA FURLAN - OAB:51.789, SERGIO HENRIQUE DE BARROS 

MACIEL EL HAGE - OAB:5703-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, intimo o exequente para recolher as custas de fls. 130 

em 15 dias, sob pena de extinção, observando que não será conhecido, 

pedido de novo cálculo.

Em caso de inércia, intime-se no endereço de fls.123, para cumprir em 05 

dias com a mesma admoestação.

Mantendo-se inerte, conclusos para extinção.

CUMPRIDO, tenho que se tratam os autos de ação monitória em fase de 

cumprimento de sentença ajuizada por Banco Cooperativo Sicredi S/A em 

face de Ademir Ferlin.

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens do executado passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).
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Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo.

Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do exequente no que 

tange as pesquisas realizadas em epígrafe, tratando-se de direito 

disponível, arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 155326 Nr: 8794-65.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA DO NASCIMENTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681/MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - 

OAB:13695/MT, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A, LUZIA ANGÉLICA ARRUDA GONÇALVES - OAB:9802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILIO MIRANDA - 

OAB:2467/MT

 Vistos, etc.

Em atenção ao requerimento de fls. 158/166, intime-se a executada, por 

meio de seu patrono, para no prazo de 15 dias efetuar ao pagamento da 

condenação descrito às fls. 164 (que deverá ser devidamente atualizado 

na data do pagamento), sob pena de aplicação da multa disposta no art. 

523, § 1º, do CPC/2015.

Empós, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para realização 

de pesquisa por meio do Bacenjud, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 223855 Nr: 31439-50.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÉLIO EDUARDO DA COSTA DUARTE - ME, 

LÉLIO EDUARDO DA COSTA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Itaú Unibanco em 

face de Lélio Eduardo da Costa Duarte – ME e outro.

Foram realizadas todas as pesquisas visando a localização de bens dos 

executados passíveis de serem penhorados (fls. 63/65, 87, 88).

Ademais, em razão das pesquisas do INFOJUD – solicitação nº 

20120928002629 – fls. 90 não terem sido encontradas na Pasta de 

Documentos Sigilosos V, procedi à nova pesquisa nesta data (Pasta de 

Documentos Sigilosos XXVII).

Desta feita, considerando-se a inexistência de bens passíveis de serem 

penhorados a SUSPENSÃO do feito é a medida que se impõe.

Posto isso e por tudo que dos autos consta, DEFIRO o pleito de fls. 102 e, 

SUSPENDO a presente ação nos moldes do artigo 921, inciso III do 

CPC/2015 e § 1º do referido artigo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 280367 Nr: 6060-39.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODESSA DA AMAZÔNIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Inicialmente tenho que o impulso processual é de interesse do autor que 

deve obedecer o disposto na legislação, devendo evitar pleitos sem 

respaldo legal, como vem ocorrendo, ou seja, a aplicação do artigo 791, III, 

do A.CPC, sem que se encontrem presentes os requisitos exigidos, sob 

pena de reconhecimento de falta de interesse na conclusão da lide e/ou 

resistência indevida no cumprimento do comando judicial.

No mais, tratam-se os autos de ação monitória em fase de cumprimento de 

sentença ajuizada por Banco Itau S/A em face de Odessa da Amazônia 

Ind. e Com. de Madeiras Ltda.

Na sentença de fls. 54/56, a Odessa da Amazônia foi condenada ao 

pagamento de R$ 17.372,97, mais custas e despesas judiciais arbitradas 

em 12% sobre o valor da causa.

Às fls. 120/122 pleiteou o Banco Itaú pela penhora on line nas contas 

bancárias da executada no valor de R$ 101.365,73, no entanto, como não 

houve intimação da devedora para pagamento às fls. 124 determinou-se a 

intimação desta via correio, o que até a presente data não foi possível.

Desta feita, procedo à busca de endereço da empresa executada e do 

seu administrador, via Infojud, ocasião em que vislumbrei novo endereço 

(extrato em anexo).

 Assim, expeça-se carta de intimação, via correio com aviso de 

recebimento para o cumprimento da sentença de fls. 54/56, no prazo de 

15 dias (montante que deverá ser devidamente atualizado na data do 

pagamento), endereçadas a pessoa jurídica e ao sócio proprietário, 

conforme espelho que segue, sob pena de aplicação da multa disposta no 

art. 523, § 1º, do CPC/2015.

CASO OS ARS RETORNEM NEGATIVO, expeça-se o regular edital de 

intimação, com fulcro no artigo 275, § 2º, do CPC com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Empós, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para realização 

de pesquisa por meio do Bacenjud, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 297213 Nr: 319-38.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO PINHEIRO DE LACERDA, JOSÉ 

BENEDITO DE ARRUDA CAMPOS E OUTRO.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada 

por BANCO BRADESCO S/A em face de LUIZ ANTONIO PINHEIRO DE 

LACERDA e JOSÉ BENEDITO DE ARRUDA CAMPOS.

Os executados foram devidamente citados, conforme se infere nas 

certidões de fls. 20 e 22.

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens dos executados passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto ao sítio do RENAJUD 

(extratos em anexo).

 Quanto ao pleito de envio de ofício ao DRF, insta consignar que já fora 

efetuada pesquisa junto à Receita Federal, que se encontra arquivada em 

pasta própria (Documentos Sigilosos – Pasta IV).

Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 453703 Nr: 25417-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEISON SIQUEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT FOMENTO CARD, BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITOS - VISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO WESLEY VERZIGNAZZI - 

OAB:23171O, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, JOÃO CELESTINO BATISTA NETO - OAB:11367/MT, 

LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB:7832/MT, MARCO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056 MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, intimo o causídico Bruno Wesley Verzignazzi para que 

esclareça a este Juízo, no prazo de 15 dias, a razão pela qual ficou com o 

presente feito em seu poder de 04/11/2016 - carga rápida para fotocópia - 

a 10/05/2017, conforme anotação do Apolo e descrito na certidão de fls. 

418, sob pena de medidas cabíveis ao caso.

Ademais, tendo em vista o substabelecimento de fls.413, inclusive ao 

advogado supra mencionado, INDEFIRO o pleito de fls. 420, no qual 

pretendia a suspensão do feito por 30 dias, em 24/08/2017, haja vista o 

decurso do tempo em que este permaneceu com os autos em seu poder.

Ademais, evidente se torna que o autor foi intimado do cálculo do Banco 

de fls.403/408v, diante dos atos supra elencados, motivo pelo qual 

preclusa a possibilidade de impugnação, portanto, HOMOLOGO-O, assim 

como, concedo, a partir da publicação desta, o prazo de 15 dias para que 

o Autor/executado cumpra a sentença de fls. 327, observando-se os 

valores apresentados pela instituição financeira às fls. 403/408, sob pena 

de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Decorrido o prazo sem manifestação das partes interessadas, 

considerando-se o término da prestação jurisdicional, arquivem-se os 

autos com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 455893 Nr: 26905-87.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE AUXILIADORA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11547

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de reintegração de posse em fase de 

cumprimento de sentença.

A exequente pugnou pela intimação da instituição financeira para que junte 

aos autos a nota de venda do bem, conforme se vê às fls. 212/214, assim 

como trouxe aos autos a planilha de cálculo que entende devido (fls. 

212vº).

Pois bem.

Em primeiro lugar, considerando que a presente ação já foi sentenciada e 

transitou em julgado às fls. 209, intimo o Banco, via DJE (Dr. Manoel 

Archanjo – fls. 186), para que traga aos autos a cópia da nota fiscal de 

venda do veículo objeto desta ação (fls. 69), no prazo de 15 dias, sob 

pena de auferir os valores nos termos da tabela fipe.

Com ou sem a juntada da nota fiscal de venda do bem, intime-se a 

exequente para que proceda a feitura dos cálculos do VRG, utilizando, 

para tanto, o valor venal da Tabela FIPE – extrato em anexo.

Empós, com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se 

manifestem, no prazo de 15 dias.

Em seguida, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 726967 Nr: 22806-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATTOS SILVA & CIA LTDA, FRANCISCO 

NETO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução de título extrajudicial formulada 

por Banco Bradesco S/A em face de Mattos Silva & Cia Ltda e outros.

Com a distribuição do mandado de penhora e avaliação o Meirinho 

informou que não localizou o endereço do imóvel – matrícula nº 64.383 do 

2º CRI desta Comarca.

 O exequente pugnou pela expedição de ofícios ao INTERMAT com o fito 

de localizar o endereço do bem imóvel penhorado – fls. 64. contudo, após 

a apresentação da proposta de honorários periciais de fls. 100/105, 

manifestou sua discordância às fls. 113 quanto ao valor.

Pois bem, intime-se o Sr. Perito Gilmar Pinto Cabral, CNP/MT nº 013104, 

pelos telefones: 3028-1820, 3028-2994 e 9919-4045 e/ou e-mail 

gilmarpintocabral@gmail.com e engeagri@gmail.com, para que manifeste 

se concorda com sua fixação em R$5.000,00, no prazo de 10 dias.

Concordando ou não, intime-se o Banco para que efetue ao pagamento 

dos honorários, no prazo de 15 dias, sob pena de desconstituição da 

penhora por falta de interesse no bem.

Empós, tudo cumprido, retornem - me os autos conclusos para designação 

do início dos trabalhos.

Consigno, ainda, que nos termos do art. 504, §1º da C.N.G.C/MT a 

integralidade dos honorários periciais somente será levantada após a 

resposta de possíveis esclarecimentos solicitados pelas partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 746846 Nr: 44070-16.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL ARTEFATOS DE CONCRETO 

LTDA. ME, RONILDO GAMA DA SILVA, ENY JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 749063 Nr: 672-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÉ DIREITO DISTRIBUIDORA DE CALÇADOS 

LTDA ME, FELIPE ANDRÉ ALVES DE BRITO, HANNA YOUSSEF SABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Com efeito, ante a localização do endereço da executada Hanna (item 

I), intimo o Banco exequente para que, no prazo de 15 dias, promova ao 

depósito da diligência para cumprimento do mandado expedido nestes 

autos, nos termos do Provimento nº. 07/2017 – CGJ(...)Quanto aos demais 

executados Pé Direito e Felipe (itens II e III) expeça-se a necessária Carta 

Precatória (não se falando em citação via AR, por falta de amparo legal), 

com o prazo de 120 dias, com a finalidade de citação, penhora e 

avaliação, sendo que os executados deverão pagar o débito em 03 (três) 

dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido 

da segunda via do mandado, proceder de imediato à penhora de tantos 

bens quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, na forma prevista no artigo 

829 do CPC/2015.Conste no mandado a possibilidade dos executados 

reconhecerem a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poderá parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 

916 do CPC/2015.Fixo os honorários advocatícios em R$50.000,00, 

observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 

do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade, assim como defiro 

as benesses do art. 212, § 2º, do CPC/2015.Com a expedição, intime-se o 

exequente, via DJE, para retirar a carta precatória para citação dos 

executados Felipe e Pé Direito Distribuidora, no prazo de 10 dias, bem 

como comprovar sua distribuição no Juízo de Manaus/AM em igual 

prazo.Consigno, ainda, que não será conhecido nenhum requerimento 

protelatório e/ou de dilação de prazo, a não ser aquele que tenha o 

condão de solucionar a pendência neste caderno processual.Decorrido o 

prazo sem manifestação, intime-se o exequente, pessoalmente, para que 

dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, sob a mesma 

admoestação.Com a juntada do A.R, retornem-me os autos conclusos 

para extinção.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 785351 Nr: 39195-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO SOARES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA SOARES DE 

SOUSA - OAB:11530-A MT

 Vistos etc.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, 

Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao réu os 

benefícios da justiça gratuita.

No mais, segue sentença em 04 laudas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 875905 Nr: 14748-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora retirar o edital de 

citação expedido às fls. 92.

Sendo assim, nos termos da n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – não 

recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito e retirar o edital de citação expedido às fls. 92, sob pena de extinção 

nos termos do artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 888316 Nr: 22094-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge da Silva Rondon Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em atenção ao requerimento de fls. 62, vislumbra-se do sistema 

BACENJUD que, embora em 02/06/2017 a ordem tenha sido equivocada, 

fora cancelada/desbloqueada na oportunidade da resposta do sistema, 

assim, inexistem quaisquer bloqueios em nome do exequente Banco 

Bradesco S/A, razão pela qual o referido pleito sobejou prejudicado.

Ademais, ante a inexistência de bens desembaraçados passíveis de 

serem penhorados, SUSPENDO a presente ação nos moldes do artigo 921, 

inciso III do CPC/2015 e § 1º do referido artigo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 900772 Nr: 30428-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P A ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - 

OAB:OAB/SP 208972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNO DE PAULA 

MILHOMEM - OAB:17720/MT, JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 Vistos, etc.

Não obstante ao teor do pleito de fls. 444, concedo ao exequente Banco 

Rodobens, o prazo de 15 dias, para que traga aos autos a planilha 

necessária ao prosseguimento do feito, sob pena arquivamento.

Decorrido o prazo sem manifestação e, ante o término da prestação 

jurisdicional e, tratando de direito disponível, remetam-se os autos ao 

arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 938844 Nr: 54042-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA TANAKINHA LTDA, 

SUEKO TANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT

 Vistos etc...

 Tendo em vista o teor da petição de fls. 163, bem como o contido no ofício 
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de fls. 168, devolva-se a missiva ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1138144 Nr: 26611-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA RIBEIRO DE ARAUJO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEL ISOLA 

RAMOS FRANTZ - OAB:10.625MT

 Vistos etc.

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR 

fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em 

face de GABRIELA RIBEIRO DE ARAUJO LIMA, todos qualificados nos 

autos em referência, visando à apreensão do veículo Chevrolet S10, placa 

OBI8310, conforme descrito às fls. 04-verso, sendo a liminar deferida às 

fls. 45/46 e cumprida às fls. 110-verso.

 O Espólio da ré apresentou a contestação de fls. 49/53, anunciando o 

óbito da parte e, dentre suas assertivas, anuncia ter ajuizado ação com 

f i t o  d e  d i s c u t i r  a  o b r i g a ç ã o  s e c u r i t á r i a ,  a u t o s  n . 

1022346-60.2016.811.0041.

Às fls. 120 foi determinada a restituição do bem, sendo o mandado 

cumprido às fls. 159 e, sobre esta decisão, não foi interposto recurso pela 

instituição financeira.

É o breve relatório.

 Prefacialmente, ante a notícia de óbito da ré, determino a retificação no 

Distribuidor e demais registros pertinentes, para substituição por seu 

Espólio, representado pelo inventariante Franco Valério Cebalho da Cunha, 

como comprovado às fls. 56.

No que tange à ação anunciada pela parte ré, observo dos andamentos 

processuais lançados no “PJE” que o feito em comento – n. 

1022346-60.2016.811.0041 – não teve sentença prolatada, tampouco foi 

apreciado o pedido de tutela de urgência formulada pelo ora inventariante.

Considerando a prejudicialidade externa entre as ações, mister se faz a 

suspensão do curso desta ação, até o julgamento final do feito em 

comento, o que deve ser informado nestes autos pelas partes.

Posto isso, determino a SUSPENSÃO do curso desta ação.

 Oficie-se à 9ª Vara Cível desta Capital, informando da suspensão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 13062 Nr: 8999-36.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA TEODOZIA BORGES PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026

 Vistos, etc.

O Banco exequente pugnou pela realização de novo bloqueio via 

BacenJud, conforme se vê às fls. 333.

 Ato contínuo o mesmo causídico pugnou pela ressalva de honorários 

advocatícios às fls. 334/335.

Pois bem,

Em consonância com a mais abalizada jurisprudência, ante a insuficiência 

de saldo quando da realização da ordem de fls. 225, 227 e 229, ao ver 

deste Juízo Especializado, a realização de nova consulta ao sistema 

BacenJud é medida inócua, razão pela qual indefiro o referido pleito.

Sobre o assunto, vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. REALIZAÇAO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 655-A DO 

CPC, SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM 

MOTIVAÇAO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇAO DE 

MODIFICAÇAO NA SITUAÇAO ECONÔMICA DO EXECUTADO.

1. Caso em que se discute a obrigatoriedade do juízo da execução de 

reiterar ordem de bloqueio de valores em depósito do executado, 

requerida pelo exequente, com relação à instituições financeiras que não 

tenham respondido o comando anterior, sem que haja motivação do 

exequente.

2. Sobre o tema, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que 

a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens 

pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, 

sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da 

demanda. Precedentes: REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, 

DJe 28/10/2010.

Ademais, considerando-se que todas as diligências realizadas pelo 

exequente e por este Juízo Especializado visando à localização de bens 

penhoráveis, restaram infrutíferas, SUSPENDO o presente feito, nos 

moldes do artigo 921, III do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 33557 Nr: 1040-82.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Carmo Ferraz Albues, Joaquim 

Fabiano Ferraz, Alaércio Fortes Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCELO DALLAMICO - OAB:9.705-A/MT, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, indefiro o pleito de fls. 277/278 ante a ausência da 

relação dos créditos cedidos pelo Banco Santander (anexo I).

Vislumbra-se dos autos que encontra-se pendente a tentativa de citação 

pessoal dos executados Joaquim Fabiano e Alaerson Fortes, em que pese 

a obtenção de seus endereços às fls. 254/256 por meio do Sistema 

Infojud.

Desta feita, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado. Senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Tudo sob pena de extinção do feito.

Após, expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação conforme 

abaixo segue:

- Joaquim Fabiano Ferraz: Rua Francisco Alves, N° 07, Quadra 32, Bairro: 

Jardim Costa Verde, Cidade: Várzea Grande/MT.

- Alaerson Fortes Ferraz: Rua Mamed Untar, N° 200, Bairro: Centro, 

Cidade: Várzea Grande/MT.

Em caso de inércia e/ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente 

Banco Santander Brasil S/A no endereço: Rua Amador Bueno, N° 474, 

Cidade: São Paulo/SP, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 95529 Nr: 3873-73.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BILBÃO VIZCAYA BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BONFIM DA COSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8.083/MT

 Vistos e examinados estes autos nº 3873-73.1998.811.0041, Código nº 

95529, proposta por BANCO BILBAO VIZCAYA BRASIL que move em 

face de FRANCISCO BONFIN DA COSTA FILHO.Trata-se de Ação de 

Execução ajuizada por BANCO BILBAO VIZCAYA BRASIL que move em 

face de FRANCISCO BONFIN DA COSTA FILHO, ambos qualificados nos 

autos em referência.A presente ação foi distribuída em 24/09/1998.As 

partes deixaram de cumprir a determinação de fls. 189, apesar de 

regularmente intimadas (fls. 182).Pois bem.Vislumbra-se dos autos que o 

presente feito tramita há quase 20 anos, haja vista que foi distribuído em 

24/09/1998, bem como que desde o ano de 2015 o Banco exequente não 

atende ao chamado deste Juízo. Portanto, é evidente que não há qualquer 

indício de que o exequente deseja dar prosseguimento ao feito.Desta feita, 

não há outra medida cabível além da extinção do feito, senão vejamos:

(...)Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA esta de Ação de Execução 

ajuizada BANCO BILBAO VIZCAYA BRASIL que move em face de 

FRANCISCO BONFIN DA COSTA FILHO, o que faço nos termos do artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil.Ato contínuo, considerando-se 

que a extinção do processo decorreu da negligência de ambas as partes, 

haja vista o descumprimento por ambos os polos da decisão de fls. 189, 

DEIXO de fixar honorários advocatícios em favor do executado – fls. 

183(STJ -3ª T. REsp 435.681, Min. Paulo Severino, j. 19.10.10, DJ 

26.10.10).Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações 

e baixas de praxe.P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 95529 Nr: 3873-73.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BILBÃO VIZCAYA BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BONFIM DA COSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8.083/MT

 Vistos etc.

Segue sentença em duas laudas digitadas.

Transitada em julgado, oficie-se pela baixa da penhora de fls.43 e 

comunique-se a 2ª Vara do Trabalho de VG - autos 

n.0001600-11.2008.5.23.0002 (fls.181/183.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 336074 Nr: 6899-30.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO GOMES FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão em fase de 

cumprimento de sentença.

Às fls. 61 o exequente foi intimado para depositar o valor da diligência em 

05 dias sob pena de arquivamento dos autos.

Da análise dos autos, constata-se que até a presente data o exequente 

manteve-se inerte, conforme certidão de fls. 63.

Desta feita, ante o inequívoco desinteresse do exequente no 

prosseguimento do feito, e tratando-se de direito disponível, arquive-se a 

presente ação com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 341188 Nr: 11530-17.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DIAS DA SILVA CAMPOS - ME, 

RONALDO DIAS DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens dos executados passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de extinção do feito.

Por derradeiro, intimo a Instituição Financeira para, em 15 dias depositar o 

valor referente às diligências complementares efetuadas e descritas na 

certidão de fls. 42. Em caso de silêncio, intime-se o Sr. Oficial de Justiça 

para adotar as medidas cabíveis para recebimento de seu crédito.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 379852 Nr: 16083-73.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON BICALHO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, ante o teor da decisão de fls. 98 condeno a parte autora 

ao pagamento de multa de 20% do valor da causa devidamente atualizado, 

em favor do Estado, devendo o Sr.Gestor tomar as medidas cabíveis, 

conforme orientação da CGJ, visando a inscrição na dívida ativa.

Independente do fato acima, antes de extinguir a ação, vejo por bem, 

determinar a citação via correio com AR, no endereço declinado às fls.65.

Após, em caso desta ser infrutífera, expeça-se edital de citação com 

prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, 

do CPC/2015, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor.

Após, intime-se a parte autora para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua 

publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - conforme 

disposto no parágrafo único do referido artigo, sob pena de extinção do 

feito.

Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do 

CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade 

no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 403988 Nr: 35895-04.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELDA MARIA PIMENTEL DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc...

Indefiro o pleito contido às fls. 85 e reiterado às fls. 89, haja vista que, 

apesar do artigo 247 do CPC/2015 não repetir claramente a regra da 

vedação da citação por correio nos processos de execução, ao ver deste 

Juízo Especializado a referida medida ainda é aplicável.

 Nesse sentido, vejamos a doutrina mais abalizada sobre o assunto:

 “(...) como diz o artigo 249 do Código de Processo Civil, a citação deve 

fazer-se por oficial de justiça nos casos previstos no Código. A seu turno, 

os arts. 829 e 830 tornam inequívoca a participação do oficial de justiça na 

citação realizada no processo de execução. Por isso, em que pese a não 

repetição do atual código da regra expressa do art. 222, d, do Código de 

1973, continua a viger a exigência de que nos processos de execução a 

citação se dê por oficial de justiça, eventualmente substituída pela citação 

ficta, nos casos autorizados por lei.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo 

Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos 

diferenciados, volume 3. São Paulo: Editora Revista do . p.88)”.

Assim, com fulcro no artigo 829 do Código de Processo Civil, concedo o 

prazo de 15 dias para que o exequente proceda a retirada da missiva que 

se encontra na capa dos autos, sob pena de extinção do feito por 

manifesto desinteresse e no mesmo prazo comprove sua distribuição.

Em caso de inércia, intime-se via correio com AR para cumprir em 05 dias, 

com a mesma admoestação.

Empós, concluso para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 420403 Nr: 6325-36.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUZA 

- OAB:4499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BINOTTO DE OLIVEIRA 

- OAB:277.014/SP, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT

 (...).Desta feita, vê-se dos autos, que essa impugnação (fls. 217/230) não 

se enquadra nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, “§ 5o 

Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o 

demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de 

execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação 

será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de 

execução”, razão pela qual dela NÃO CONHEÇO.Outrossim, não se trata 

de sentença proferida em Ação Coletiva e muito menos de cálculo 

complexo, mas sim meramente matemático, cuja incapacidade de 

apresentação, como dito antes, ao menos do que entende ser o correto, 

ficou escoteira, diante do contido no processado.Acrescento, ainda, que o 

juros capitalizados de 0,5% a.m., faz parte do dispositivo da sentença, 

cujo inconformismo, apresenta-se em evidente infringência do artigo 77, II 

do CPC., como se vê ao trazer fatos que não ocorreram nos autos, p.ex. 

às fls.224, ao afirmar que houve acolhimento dos Embargos de 

Declaração para incidir o juros de 0,5%, o que não ocorreu neste juízo 

e/ou em grau recursal.Posto isso, HOMOLOGO o cálculo apresentado às 

fls. 209 no montante de R$28.333,23 (posição em 27/10/2015) favorável 

ao exequente, rejeitando a impugnação apresentada em todos os seus 

termos. Transitada em julgado e apresentado pelo exequente Sebastião 

seus dados bancários, no prazo de 15 dias, conclusos para liberação do 

Alvará Judicial.(...)Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 453698 Nr: 25412-75.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de ação de execução ajuizada por BANCO 

SANTANDER BRASIL S/A em face de JOSÉ MARIA DOS SANTOS.

Da análise dos autos, constata-se que apesar de o Fundo de Investimento 

em Direitos Creditórios Não Padronizados PCG – Brasil Multicarteira não ter 

sido admitido no polo ativo da ação, insiste em peticionar, razão pela qual, 

não conheço o teor da petição de fls. 68/69.

De outro lado, verifica-se que se encontra pendente a comprovação de 

publicação do edital de citação retirado aos 16/05/2016. Assim, intimo o 

exequente para, no prazo de 15 dias comprovar a publicação do referido 

edital.

Outrossim, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição 

de bens dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi 

lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados 

aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao 

processo e prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do 

crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens do executado passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 460376 Nr: 29643-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA OLIVEIRA GUIMARÃES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11.887-A/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:12.406-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, proceda-se a alteração do tipo de ação na capa dos 

autos e no Sistema Apolo, ante a nova fase processual (Cumprimento de 

Sentença).

Tratam-se os autos de ação de ação de reintegração de posse em fase 

de cumprimento de sentença ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de DEBORA OLIVEIRA GUIMARÃES 

TEIXEIRA.

Às fls. 81 o Banco pleiteia pelo cumprimento da sentença, firmado em fato 

diverso do contido às fls.78v., portanto, dela não conheço.

Independentemente do pedido em comento, tenho que os advogados 

Alexandre Romani, Cristiane Belinati e Flavio Neves, fizeram letra morta do 

comando judicial de fls.76.

Diante desse fato, não tendo como firmar a quem compete os honorários 

advocatícios, arquivem-se com as anotações devidas, observando, que o 

cumprimento da sentença, quanto a essa verba dependerá dos 

esclarecimentos dos causídicos e devida renúncia ao crédito quanto aos 

demais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 464598 Nr: 32448-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. RODRIGUES JUNIOR COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇAO ME, CARLOS ALBERTO RODRIGUES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada 
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por Banco Bradesco S/A em face de C. A. Rodrigues Junior Comercio e 

Representações-ME e Carlos Alberto Rodrigues Junior.

Os executados foram citados por hora certa, contudo, a carta de 

cientificação/intimação não chegou a ser entregue devido ao motivo 

“ausente”.

Desta feita, expeça-se o regular edital de intimação, com fulcro no artigo 

275, § 2º, do CPC com prazo de 20 dias, salientando-se que, o edital 

deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.

Certificado em caso de silêncio, dê-se vista ao nobre Defensor Público, na 

qualidade de curador especial - art.72, II do CPC.

Ademais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição 

de bens dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi 

lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados 

aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao 

processo e prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do 

crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens dos executados passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 466452 Nr: 33638-69.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, proceda-se a alteração do polo ativo da ação para 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA.

Indefiro o pleito de fls. 76, considerando a tentativa de localização do 

endereço atualizado do devedor via Infojud (fls. 63).

Desta feira, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.

Após, intime-se o exequente para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua 

publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - conforme 

disposto no parágrafo único do referido artigo.

Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do 

CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade 

no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Outrossim, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição 

de bens dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi 

lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados 

aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao 

processo e prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do 

crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens do executado passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 704916 Nr: 39583-37.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOGICA TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA 

- EPP, JOSE MARIA CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Em primeiro lugar, não obstante o teor da petição de fls. 50 vislumbro 

que não foi apontada nenhuma irregularidade na formação do presente 

feito, devendo este, portanto, ter regular prosseguimento.Ademais, 

DEFIRO o pleito de fls. 49, quanto à penhora e avaliação das duas 

escavadeiras dadas em garantia (item 16 – fls. 16) avaliadas em 

R$760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais).Desta maneira, determino 

a expedição de mandado de penhora e remoção dos referidos 

maquinários, a ser cumprido no endereço Rodovia do Imigrantes, KM 8,5, 

S/A, Várzea Grande/MT, Lógica Transportes e Construção Ltda – Epp, 

caso a diligência seja infrutífera, deverá o Banco exequente promover as 

diligências necessárias à localização dos bens, informando a este Juízo o 

paradeiro dos bens móveis. Para tanto, intimo o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, promova ao depósito da diligência para cumprimento do 

mandado expedido nestes autos, nos termos do Provimento nº. 07/2017 – 

CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das 

diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos:Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária.§ 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo.§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar.§ 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.Ademais, de forma 

definitiva, indeferindo, desde já dilação de prazo e/ou qualquer outra 

medida protelatória, sob pena de extinção.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 712183 Nr: 5262-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. R. D. GUIMARÃES COMÉRCIO-ME, ANA 

RAFAELA DUARTE GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens das executadas passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 
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admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 716041 Nr: 10195-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DA COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de ação de execução por título executivo extrajudicial 

ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de CARLOS ALBERTO DA 

COSTA MARQUES.

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor.

De fato, vislumbra-se dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a 

fim de localizar bens do executado passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 721893 Nr: 17412-52.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A I C INFORMATICA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens da executada passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 792489 Nr: 46587-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LEITE DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB:OAB/MT 9.475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:16.988/O, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:8.123

 Vistos, etc.

A ação tramite em face do Banco do Brasil, no entanto, consta no APOLO 

e capa dos autos o Banco Bradesco, verifique o Sr. Gestor, procedendo 

as devidas correções certificando.

Tratam-se os autos de ação de reparação em fase de cumprimento de 

sentença.

Não obstante o teor do pleito de fls. 160 concedo ao exequente José Leite 

de Pinho, o prazo de 15 dias, para que traga aos autos a planilha 

necessária nos termos do v. acórdão de fls. 151/157 ao prosseguimento 

do feito, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo, ante o término da prestação jurisdicional e, tratando de 

direito disponível, arquivem-se os autos com as formalidade de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 798738 Nr: 5135-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIOMAR TEIXEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Defiro o pleito de fls. 36, ocasião em que obtive êxito (extrato 

em anexo).Desta feita, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado...Após, expeça-se mandado de 

citação e demais atos ao endereço: Rua Cândido Mariano, N° 112, Edifício 

Maria Joaquina, Apto 203, Bairro: Centro, nesta cidade.Outrossim, apesar 

de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens dos 

devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.De fato, 

vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

localizar bens do executado passíveis de serem penhorados e, em regular 

impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, intimo o exequente para que 

se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique 

bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o 

que entender de direito, no mesmo prazo, sob pena de extinção do 

feito.Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 810264 Nr: 16766-71.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281/MT, VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - OAB:17680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-A

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de ação revisional em fase de cumprimento de 

sentença ajuizada por Renato Mendes da Silva em face de Banco 

Bradesco Financiamentos S/A.

Proceda-se a alteração na capa dos autos e no Sistema Apolo do tipo de 

ação, ante a nova fase processual (cumprimento de sentença).

Ademais, intimo o causídico Márcio Ribeiro da Rocha para, em 15 dias 

lançar sua assinatura na petição de fls. 233, bem como manifestar-se 

acerca do cálculo apresentado pelo Banco Bradesco Financiamentos às 

fls. 225/231, sob pena de homologação deste.
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Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 823412 Nr: 29521-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINALMAT SINALIZAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos, verifica-se que tanto o veículo como a empresa 

requerida não foram localizados. Desta forma, em regular impulso oficial, 

procedo a pesquisa de endereços via Infojud da empresa e de 

representantes legais (extratos anexos).

Ante a obtenção dos endereços dos representantes legais, intimo a parte 

autora para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do 

Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado. Senão 

vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Sob pena de extinção por manifesto desinteresse.

Após, expeçam-se mandados de busca, apreensão e citação aos 

endereços:

 1) Rua Tenente Eulálio Guerra, 714 ou 722 (conforme inicial) Bairro: 

Araés, nesta cidade (endereço do Sr. Ulisses Fitipaldi – Representante 

Legal da Sinalmat).

2) Rua Barão de Melgaço, N° 130, Apto 412, Bairro: Porto, nesta cidade 

(endereço do Sr. Jairo Gustavo Amaral – Representante Legal da 

Sinalmat).

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se a parte autora, 

via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a 

mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 859969 Nr: 1748-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE ALVES DOS SANTOS ME, NEIDE ALVES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens imóveis do(s) executado(s) passíveis de 

serem penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto 

aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Procedo, ainda, à 

pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de 

renda e bens do(s) executado(s), vejamos os precedentes 

jurisprudenciais sobre o assunto:... Consigno que as declarações foram 

regularmente arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo 

Especializado (Pasta de documentos Sigilosos XXVII),Com efeito, intimo o 

exequente para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indique bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 

dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, sob pena 

de SUSPENSÃO nos termos do artigo 921, inciso II do CPC.Sem prejuízo, 

em atenção à orientação do CNJ de que a citação por edital deve ser 

precedida de busca via Infojud/Infoseg, o que já ocorreu neste feito, 

expeça-se o regular edital de citação, com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do mesmo codex, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.Após, intime-se o exequente para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido 

artigo.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público 

em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 881770 Nr: 17856-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE GONÇALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada do mandado de citação da devedora Marilene 

constante da capa dos autos (525440 de 12/12/2016).

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão em fase de 

cumprimento de sentença.

A requerida compareceu assistida pela Defensoria Pública às fls. 118 

(declaração de hipossuficiência às fls. 119 – 04/05/2017), requerendo a 

concessão dos benefícios da gratuidade de justiça quanto à condenação 

em honorários de fls. 111/112.

O Banco pugnou pelo desbloqueio dos valores indisponibilizados às fls. 

77, conforme se vê às fls. 124.

O feito transitou em julgado em 18 de maio de 2017 (fls. 120).

Pois bem.

Em primeiro lugar, vê-se do extrato BacenJud em anexo que o montante 

dantes bloqueado às fls. 77 fora liberado em 25/10/2016, conforme se vê 

às fls. 113, razão pela qual sobejou prejudicado o pleito de fls. 124.

De outro norte, quanto ao requerimento de fls. 118/119 é sabido que o 

artigo 494 do Código de Processo Civil/2015 abriga o princípio da 

"invariabilidade da sentença pelo juiz que a proferiu", vedando a 

modificação da decisão pela autoridade judiciária que a prolatou, sendo, 

portanto, óbice apenas para que o processo de conhecimento seja 

retomado ou reiniciado pelo juízo.

 Contudo, o STJ já decidiu que a concessão da assistência judiciária, após 

a prolação da sentença, não viola o artigo 494 (antigo 463 do CPC/73) do 

Código de Processo Civil/15.

Assim, considerando as arguições do Nobre Defensor Público de fls. 118, 

o que faz presumir a miserabilidade jurídica da requerida e, por força da 

presunção que milita em favor dela, o deferimento do benefício pleiteado e 

a suspensão da execução da sucumbência é a medida que se impõe.

 Posto isso, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à requerida 

MARILENE GONÇALVES DO NASCIMENTO e via de consequência, 

SUSPENDO a cobrança/execução dos honorários sucumbenciais pelo 

prazo de 05 anos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 889096 Nr: 22655-69.2014.811.0041
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINDO CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Intimo o exequente para juntar cópia da petição inicial, despacho do juiz e 

cópia do título executivo, no prazo de 15 dias.

No mais, da análise dos autos, verifica-se a apresentação de novo 

endereço para tentativa de citação do requerido às fls. 28.

Desta feita, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado. Senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Em caso de inércia por mais de 30 dias, devolva-se ao Juízo de origem 

com as nossas homenagens, observando-se o previsto no artigo 393, § 

2º da CNGC.

Cumprido, expeça-se mandado de citação e demais atos ao endereço: 

AVENIDA EDSON LUIS DA SILVA, N° 860, BAIRRO: TIJUCAL, NESTA 

CIDADE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 915900 Nr: 40760-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE BORGES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BORGES SANTOS - 

OAB:12558/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, vê-se dos autos que o presente feito foi extinto por 

desistência às fls. 87/88, sobejando pendente, apenas, os honorários 

advocatícios, razão pela qual INDEFIRO o pleito de fls. 93, levado à efeito 

em nome do requerido. Além do mais, não houve requerimento dessa 

natureza durante o transcurso do processo, como também é desprovido 

de qualquer prova.

Ademais, intimo o causídico exequente para que promova o recolhimento 

da guia de desarquivamento no sítio do TJMT, no prazo de 15 dias.

Após, CUMPRIDO, intime-se o Banco para pagamento da verba de 

fls.95/97, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação da multa de 10% 

disposta no artigo 523 do CPC.

Em caso de inércia do credor, arquivem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 954215 Nr: 2186-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS, CASTRO, VIGO, STUART ADVOGADOS S/S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAVIA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE 

SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:12.809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO CARDOSO 

RODRIGUES - OAB:11.393/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença (honorários 

advocatícios).

Ademais, ante o requerimento de fls. 119/122, intimo o executado Bravia 

Corretora para, no prazo de 15 dias, cumprir a sentença de fls. 103/104, 

observando-se o valor apresentado da condenação (que deverá ser 

devidamente atualizado), sob pena de aplicação da multa disposta no art. 

523, § 1º, do CPC/2015.

Caso o requerido não efetue o pagamento, certifique-se e retornem-me os 

autos conclusos para a realização de bloqueio “on-line”.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 995552 Nr: 21228-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEMUEL MARTINS FORTES ME, KEMUEL 

MARTINS FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA JUNIOR - OAB:19794/O

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Banco Bradesco 

em face de Kemuel Martins Fortes Me e Kemuel Martins Fortes, todos 

qualificados.

O Banco exequente requereu a penhora e avaliação do bem descrito às 

fls. 42/50, bem como promoveu à averbação premonitória do referido bem 

imóvel às fls. 52/57 e do bem móvel descrito às fls. 42.

O executado deixou de apresentar os embargos à execução, conforme se 

vê às fls. 58.

Pois bem.

Em primeiro lugar, tenho que não há nenhuma informação da existência do 

veículo nominado às fls.42 (placas NPJ1143), conforme se observa do 

espelho do Renajud, bem como, tem-se que o bem descrito às fls. 47/50 

possui restrição por alienação fiduciária (Financiamento de 200 meses – 

contratado em 2011), não tendo demonstrado o exequente que o 

executado possua outros bens desembaraçados passíveis de serem 

penhorados, razão pela qual procedo à realização de pesquisa por meio 

ANOREG e RENAJUD (extratos em anexos).

Ato contínuo, intimo o exequente para que promova a baixa das 

averbações que pesam sobre os bens descritos às fls. 42 e/ou comprove 

via documento hábil sua afirmativa diante da inexistência de veículo em 

nome da empresa e de fls. 53/57.

Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de extinção por manifesto desinteresse.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1056761 Nr: 49475-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJTVLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO CARMINATTI - 

OAB:73.573/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Constata-se que até o momento não houve tentativa de cumprimento do 

mandado de busca e apreensão, ante a inércia da parte autora em 

fornecer meios.Desta feita, intimo o requerente para, em 15 dias promover 

ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado. Senão vejamos:Art. 4º A guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 
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Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária.§ 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo.§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar.§ 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas.TRANSCORRIDO e não cumprido, 

devolva-se ao juízo de origem.CUMPRIDO A DETERMINAÇÃO RETRO, 

proceda-se como abaixo segue.Tratam os autos de requerimento avulso 

de Busca e Apreensão de rito especial pelo Decreto-Lei n° 911/1969, com 

as alterações processadas pela Lei n° 10.931/2004, na forma do 

provimento nº 31/2015 do CGJ, visando à apreensão do bem SEMI 

REBOQUE, MARCA: RANDON, MODELO: TANQUE PARA TRANSPORTE DE 

LÍQUIDOS, ANO/MOD 2012/2013, COR: PRETA, PLACA ECM-2526.Ante a 

juntada dos documentos necessários, nos termos do art. 3º, § 12, 

Decreto-Lei n° 911/1969, DEFIRO o pleito de fls. 04/08. Desta feita, 

expeça-se mandado de busca e apreensão ao endereço: Rua 17 Quadra 

09, Lote 12, Bairro: Jardim Paulicéia, nesta cidade.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1080754 Nr: 1917-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIELY CARVALHO STEINMETZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDICTO CELSO BENÍCIO 

JUNIOR - OAB:131.896/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados estes autos n° 1917-89.2016.811.0041 - Código n° 

1080754 que move Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A em face 

de Mariely Carvalho Steinmetz.

Trata-se de Ação de execução extrajudicial formulada por Massa Falida 

do Banco Cruzeiro do Sul S/A em face de Mariely Carvalho Steinmetz, 

ambos qualificados nos autos.

A requerida não foi citada até a presente data.

O Banco requerente informou às fls. 135 que retornou a efetuar aos 

descontos do consignado em folha de pagamento do contrato em questão, 

bem como requereu a suspensão do feito.

Pois bem.

Considerando-se que os descontos do consignado voltaram a ser 

realizados em folha de pagamento da requerida, a extinção do feito ante a 

ausência de pressupostos é a medida que se impõe.

 Ademais, quanto ao pleito de suspensão de fls. 134, este deve ser 

rejeitado, por ausência de fundamentação legal.

Posto isso, feitas tais considerações e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação formulada por Massa 

Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A em face de Mariely Carvalho 

Steinmetz, em razão da ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, embasado no artigo 485, 

inciso IV do Código de Processo Civil/2015.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas 

de praxe.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1102536 Nr: 11551-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TERESINHA DIAS CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDICTO CELSO BENÍCIO 

JUNIOR - OAB:131.896/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Defiro o pleito de fls. 131 efetuando a pesquisa de endereço 

junto ao Sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito (extrato em 

anexo).Desta feita, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado...Tudo sob pena de extinção do 

feito.Após, expeça-se mandado para citação ao endereço: Avenida 22, N° 

02, Quadra 35, Bairro Morada do Ouro II, Bairro: Cuiabá, nesta 

cidade.CASO A DILIGÊNCIA RETORNE INFRUTÍFERA, expeça-se edital de 

citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 

257, inciso I, do CPC, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após, intime-se a parte autora para, 

em 30 dias, retirar e comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local 

de grande circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido 

artigo, sob pena de extinção.Decorrido o prazo sem manifestação, nos 

termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial 

o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.Em caso de inércia e/ou pedidos 

protelatórios, intime-se o requerente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1117838 Nr: 17848-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON FERMINO DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

INICIALMENTE, proceda o Sr. Gestor, ligação telefônica para Thiago e 

Luzia, observando os números dos celulares de fls.52, para informarem 

os endereços de todos os herdeiros declinados, visto que a esposa do 

requerido já foi citada e intimada (fls.60).

Em havendo essa informação, expeça-se mandado de citação.

Em caso de frustração do ato acima, cumpra-se como abaixo segue:

Compulsando os autos tenho que a esposa do requerido falecido, foi 

devidamente citada e intimada, não declinando o endereço dos demais 

herdeiros, fazendo o mesmo Thiago Miranda em contato telefônico com o 

Meirinho (fls.52).

Diante desse fato, com fito de evitar nulidade futuras quanto aos herdeiros 

conhecidos, no entanto, em lugar incerto, proceda-se a citação de Adriano 

Miranda da Guia, Fernanda Miranda da Guia, Ivonilson Miranda da Guia, 

Luzia Miranda da Guia e Vilma Miranda da Guia, via edital com prazo de 20 

dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, 

o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.

Após, intime-se a parte autora para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua 

publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - conforme 

disposto no parágrafo único do referido artigo, sob pena de extinção do 

feito.

Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do 

CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade 

no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1137412 Nr: 26320-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO VEICULO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON FELIPPE EL HAGE SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Da análise dos autos, constata-se que em contato com o 
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devedor, o Oficial de Justiça foi informado sobre a venda da moto a 

terceiro, e ao se manifestar às fls. 52 o Banco pleiteia pela conversão da 

ação em execução, o que ora defiro.Desta feita, CONVERTO ESTA AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no 

artigo 4º do decreto nº. 911/69, com as anotações de praxe, inclusive na 

distribuição.Art. 4° DL 911/69:...Ademais, faço constar que a referida 

conversão não encontra obstáculo legal, em razão da não citação da 

parte adversa.Nesse sentido...Cite-se a parte executada, expedindo-se o 

mandado de citação e penhora, a ser cumprida no endereço da exordial 

para pagar o débito atualizado em 03 (três) dias, sob pena de não o 

fazendo deve o sr. Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, 

proceder de imediato a penhora de tantos bens o quanto bastem para o 

pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários 

advocatícios. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do parágrafo 

primeiro do artigo 827 do CPC, estes serão reduzidos pela metade.Intimo a 

parte exequente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado. Senão vejamos:Art. 4º ...Tudo sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse.Quanto ao pleito de liberação da restrição inserida sobre o 

bem objeto da ação, insta consignar que não há qualquer ordem desse 

juízo nesse sentido, razão pela qual, indefiro.Em caso de inércia e/ou 

pedidos protelatórios, intime-se a parte exequente, via correio com aviso 

de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 4120 Nr: 2483-39.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELENE APARECIDA LOPES, CASELI & CIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11.640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - OAB:8578, 

LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8.212/MT, VALDIR FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:4862-A

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 160, posto que já foi realizada pesquisa pelo 

Sistema Infojud, cujas informações encontram-se arquivadas na pasta de 

documentos sigilosos X.

Desta feita, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias indicar bens das 

executadas passíveis de serem penhorados, sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 24445 Nr: 374-33.1988.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPILÉ, MOUTINHO BRAGA LTDA, OSMAR 

MILAN CAPILÉ, ROBERTO ALDINO CARDOSO MOUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUZICLEI MAINARDES 

RODRIGUES - OAB:7812, FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES - 

OAB:6.090/MT, OSMAR MILAN CAPILE - OAB:0835/MT

 Inimação da parte autora para, Retirar o ofício conforme a decisão de 

fls.324.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 80125 Nr: 2792-60.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Girardelli V. e Silva, EDWARD ROSSI 

VILELA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:MG/22.225, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - 

OAB:27495/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Por ser público e notório que o Banco Itaú Unibanco S/A é sucessor do 

Banco Bandeirantes, proceda-se a alteração na capa dos autos e Sistema 

Apolo (CNPJ: 60.701.190/0001-04) e, desde já intimo via DJE para que o 

causídico atual, manifeste-se sob pena de extinção, bem como, 

proceda-se a intimação do Itaú via correio, com aviso de recebimento, 

para no prazo de 15 dias, manifestar se tem interesse no feito, 

regularizando sua representação, sob pena de extinção.

Transcorrido, em caso de inércia, devidamente certificado, concluso para 

extinção.

Ademais, indefiro o pleito de fls. 85, haja vista que não se enquadra na 

hipótese do artigo 921, inciso III do CPC.

CUMPRIDO, verifica-se dos autos que encontra-se pendente a tentativa de 

citação do executado Edward, uma vez que até a presente data o 

exequente não retirou a carta precatória, limitando-se em informar às fls. 

85 que não possui interesse na expedição da referida missiva.

Desta feita, expeça-se nova carta precatória para Rua Sete de Setembro, 

N° 341, Bairro: Centro, Três Pontas/MG, CEP: 37190-000 visando a citação 

e demais atos com prazo de 120 dias.

Intimo o exequente, via DJE, para retirar a carta precatória no prazo de 15 

dias, bem como comprovar sua distribuição naquele Juízo em igual prazo, 

sob pena de extinção. Decorrido, sem cumprimento, intime-se via correio, 

para proceder em 05 dias, com a mesma admoestação.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 94084 Nr: 3629-47.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER NOROESTE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUTEMBERG JOSÉ DA CUNHA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT, SEBASTIÃO MANOEL PINTO FILHO - 

OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de ação de depósito em fase de cumprimento de 

sentença ajuizada por Banco Santander Noroeste S/A em face de 

Gutemberg José da Cunha Júnior.

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens do executado passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Verifica-se que às fls. 60/61 foi inserida restrição sobre o veículo VW/ 

Logus GLS 2.0 junto ao Detran/MT, contudo, o referido bem enquadra-se 

nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil (extrato em anexo), 

razão pela TORNO INEFICAZ a restrição inserida, senão vejamos:

“ Art. 836: (...) Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que 

o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução. (...)”

Desta feita, oficie-se ao Detran/MT para que seja procedida a retirada da 

restrição inserida sobre o veículo: VW/Logus GLS 2.0, Placa JYU-0040.

Ademais, intimo o exequente para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem penhorados, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018524/1/2018 Página 237 de 679



no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo 

prazo.

Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do exequente no que 

tange as pesquisas realizadas em epígrafe, tratando-se de direito 

disponível, arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 99664 Nr: 14082-62.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERALI DO BRASIL - COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARROS MORENO - OAB:10.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos, etc.

Vislumbra-se do presente feito que foram realizadas diversas tentativas 

com o fito de localizar bens do executado passíveis de serem 

penhorados, todavia, sem sucesso.

 Foi determinado o arquivamento do feito às fls. 265.

O exequente pugnou pela expedição de certidão de crédito para dar 

regular prosseguimento ao feito, como se vê às fls. 267.

Pois bem.

Em primeiro lugar, indefiro a expedição da certidão requerida às fls. 267 

em razão da SUSPENSÃO do Provimento nº 84/2014-CGJ, senão vejamos:

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPARTAMENTO FUNAJURIS - Diárias de 

viagens deferidas e processadas. Coordenadoria Judiciária - Sexta 

Câmara Cível - Decisão do Relator - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA - PROVIMENTO N. 84/2014-CGJ/MT - LEI FEDERAL QUE 

ESTABELECE A SUSPENSÃO NESSES CASOS - VIOLAÇÃO AO ART. 791, 

III, DO CPC -PROVIMENTO DA CORREGEDORIA - ALTERAÇÃO DE ARTIGO 

DO CPC - INVIABILIDADE - NORMA HIERARQUICAMENTE INFERIOR 

-RECURSO PROVIDO - ART. 557, § 1º - A, CPC. Diante disso, por estar em 

manifesto confronto com jurisprudência dominante do STJ, dou provimento 

ao recurso, com sustento no art. 557, § 1º-A, do CPC, para cassar a 

sentença e determinar que os autos retornem à instância de origem para 

normal prosseguimento. Cuiabá, 3 de junho de 2015. - EXMO. SR. DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR).”

Desta feita, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe, ante o 

término da prestação jurisdicional.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 165157 Nr: 15101-35.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA WS 

LTDA, LUCIO MANOEL WOHNRATH, HENRIQUE XAVIER DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS LEAL SZCZEPANSKI 

JUNIOR - OAB:10.809-A/MT, LUCIANO PORTEL MARTINS - 

OAB:7497/MT, LÚCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - OAB:6710, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Vistos etc...

Depreende-se dos autos que foram esgotadas as diligências realizadas 

tanto pelo exequente, quanto por este Juízo Especializado visando à 

localização de bens passíveis de serem penhorados em nome dos 

executados, as quais restaram inexitosas, assim, dispõe o artigo 791 do 

CPC, atual 921 CPC/2015:

“ Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os 

embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de 

licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação 

nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.” (...)

Posto isso, defiro o pleito de fls. 159 e suspendo o presente feito, nos 

moldes do artigo 921, inciso III do CPC/2015 (nos termos do § 1º do 

referido artigo).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 179884 Nr: 27117-21.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFAZ - COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS 

SERV PÚB. EST. DO PODER EXEC. MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LEONARDO PODLASINSKI DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:4.111/MT

 Vistos, etc.

A Cooperativa exequente pugnou pela perquirição de bens do cônjuge do 

executado, assim como pela realização de pesquisa perante a receita 

federal com o intuito de obter as ultimas declarações de imposto de renda, 

conforme se vê às fls. 336.

Pois bem.

Em primeiro lugar, INDEFIRO a realização de nova pesquisa via INFOJUD 

referente à obtenção de declaração de imposto de renda, haja vista a 

inexistência de comprovação da alteração fática. No mesmo sentido, o 

indeferimento do pleito de perquirição dos bens do cônjuge do executado 

Alexandre por não se enquadrarem nos termos do artigo 790, inciso IV do 

CPC.

Posto isso, ante a inexistência de bens desembaraçados passíveis de 

serem penhorados, SUSPENDO a presente ação nos moldes do artigo 921, 

inciso III do CPC/2015 e § 1º do referido artigo nos termos da decisão de 

fls. 327.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 346034 Nr: 16354-19.2008.811.0041

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MAMEDES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Não obstante o pleito do autor de fls. 93 é necessário consignar que não 

há qualquer endereço indicado nos autos que ainda não tenha sido 

diligenciado, razão pela qual, indefiro o referido pedido.

 Desta feita, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.

Após, intime-se o requerente para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua 

publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - conforme 

disposto no parágrafo único do referido artigo, sob pena de extinção do 

feito.

Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do 

CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade 

no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o requerente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 349379 Nr: 19777-84.2008.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE TARCIO NENO ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Desta feita, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito 

da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado. Senão vejamos:Art. 4º A guia para pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo.§ 3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar.§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas.Após, expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação ao 

endereço... Às fls. 04, pleiteia o exequente pela realização de pesquisa 

junto ao BacenJud para bloqueio de ativos financeiros nas contas do 

executado...., desta feita, procedo à realização do arresto/penhora via 

BACENJUD..., verifico do extrato em anexo que o referido procedimento 

restou inexitoso..., em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto 

aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Com efeito, intimo 

o exequente para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas 

neste feito e/ou indique bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 

15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, sob 

pena de extinção do feito.Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, 

intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 371952 Nr: 8615-58.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR GALICE SPOLIDORO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA CARVALHO - OAB:8649/MT, NILSON DE ARRUDA PINTO - 

OAB:2425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Vistos etc...

Defiro o pleito de fls. 321, devendo o causídico da Instituição Financeira 

retirar a peça de fls. 317/318 em 05 dias, mediante recibo nos autos.

Após, cumpra-se a parte final da decisão de fls. 314/315 arquivando-se 

os autos com as anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 374500 Nr: 10958-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA CRISTIANA RODRIGUES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos, constata-se que às fls. 62 foi deferida a alteração 

do polo ativo da ação para FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA, 

contudo, até o momento não houve a devida alteração na capa dos autos 

e no Sistema Apolo. Desta forma, proceda-se com urgência.

Outrossim, é possível verificar que o edital de citação expedido às fls. 69 

tem como exequente BV Financeira S/A CFI (cedente).

 Desta feita, expeça-se novo edital de citação com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor, sendo desnecessária nova publicação pelo autor, tendo em 

vista a inércia do devedor, quando daquele.

Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do 

CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade 

no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Empós, intime-se o credor para manifestar em 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 376889 Nr: 13501-03.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVILANY GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, RAFAEL BARROSO FONTELLES - 

OAB:119910/RJ

 Vistos etc...

Da análise dos autos, constata-se que as partes transigiram 

extrajudicialmente, no entanto, os advogados Rafael Barroso Fontelles e 

Bianca Pesce Fonteles Cabral que representam o Banco Volkswagen não 

possuem poderes para estar em juízo em nome do Banco.

Desta feita, intimo o causídico Rafael Barroso Fontelles para, no prazo de 

15 dias regularizar a pendência retromencionada, bem como apresentar 

os dados bancários para levantamento do Alvará Judicial.

Após, concluso para homologação e demais deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 389456 Nr: 24818-95.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVAR SERVIÇOS DE TELEMARKETING E 

CONSULTORIA LTDA, PAULO TUNES MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Tendo em vista o endereço apresentado às fls. 42, expeça-se mandado 

de citação e demais atos à ...Para tanto, intimo o exequente para, em 15 

dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 

7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências 

dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado. Senão vejamos:Art. 

4º ...EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO, expeça-se edital 

de citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 

257, inciso I, do CPC/2015, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio 

do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após, intime-se o exequente para, 

em 30 dias, retirar e comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local 

de grande circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido 

artigo.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público 

em atividade no juízo, .... e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa 

junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Sem 

prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo 

prazo, tudo sob pena de extinção do feito.Em caso de silêncio e/ou 

pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 393692 Nr: 29210-78.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABC PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIMAR TAVARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178, EDEMILSON KOJI MOTODA - OAB:OAB/SP 

231.747, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - OAB:OAB/MT 15020-B, 

ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:68723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Não obstante o pleito de fls. 86, insta consignar que já foram efetuadas 

pesquisas de endereços da requerida por meio dos Sistemas Infojud e 

BacenJud, ocasião em que se chegou aos seguintes endereços ainda não 

diligenciados:

1) Rua 215, N° 307, Bairro: Tijucal,

2) Rua Três, N° 09, Bairro: São José, ambos nesta cidade.

Desta feita, intimo a parte autora para, em 15 dias promover ao depósito 

da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado. Senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Sob pena de extinção por manifesto desinteresse.

Após, expeçam-se mandados de busca, apreensão e citação aos 

endereços retromencionados.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se a parte autora, 

via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a 

mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 446865 Nr: 21078-95.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR CRUZ NAZÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:68723/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e e

Em primeiro lugar, indefiro o pedido efetuado às fls. 50, concernente à 

pesquisa de endereço do executado, tendo-se em vista a de fls. 44. 

Ademais, deixo para realizar a pesquisa de bens do executado passíveis 

de serem penhorados após a citação deste.

Considerando o tempo transcorrido desde a confecção do edital de fls. 47, 

expeça-se novo edital de citação com prazo de 20 dias, salientando-se 

que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC, o edital deverá ser 

publicado uma vez no sítio do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Após, intime-se a parte exequente para, em 30 dias, retirar e comprovar a 

sua publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - conforme 

disposto no parágrafo único do referido artigo, sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse.

Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do 

CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no 

juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se via correio com 

AR com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 451970 Nr: 24144-83.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLO ROBERTO RIBEIRO, ROSANA MARY ROCHA 

FERREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO 

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATTA - OAB:6582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDRAURRE - OAB:12.750, FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:1585-A/MT, HENRIQUE VOLPE CAMARGO - OAB:OAB/MS 7.684, 

LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - OAB:10610-B, 

VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:296/2006

 Vistos, etc.

O Expert apresentou o laudo contábil às fls. 239/248 onde encontrou o 

crédito de R$242.436,15 (fls.247) ou R$194.864,07 (fls.248) em favor da 

Poupex.

A Instituição Financeira discordou do perito, aduzindo que a perícia não foi 

realizada corretamente, trazendo, uma planilha de cálculos às fls. 278/288, 

inclusive, reclamando da ausência de respostas aos quesitos 

apresentados.

Os requerentes não se manifestaram, apesar de intimado (fls. 276).

Posto isso, intimo o Sr. Perito para que se manifeste acerca do 

questionamento do Banco executado, no prazo de 15 dias.

Após, conclusos para expedição do Alvará pertencente ao Expert e 

sentença, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 464843 Nr: 32637-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETERSON VEIGA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIC RITTER - OAB:5397-B/MT, 

PETERSON VEIGA CAMPOS - OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Intimação da parte Requerida para, no prazo de 05(cinco)dias, esclarecer 

seu pedido de desarquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 720839 Nr: 16305-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEI DOS REIS JOSÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAÚ LEASING ARRECADAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL DEMIAN 

GOMES DE CARVALHO - OAB:10.891/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos, etc.

Considerando que o depósito efetuado, refere-se a garantia do juízo para 

impugnação do cálculo, intimo o réu Cia Itauleasing para que no prazo de 

15 dias, proceda ao pagamento dos honorários advocatícios, com 

acréscimo da multa de 10%, sob pena, desse valor ser extraído do 

montante mencionado.

Em caso de inércia, intime-se a autora para em 15 dias, apresentar a 
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atualização somente dos honorários advocatícios, empos, conclusos para 

expedição de alvará.

No mais, ante as arguições do Banco requerido de fls. 251/254 de que é 

credor da Autora em R$40.680,60, bem como da requerente que aduz 

possuir crédito de R$11.708,81 junto à instituição financeira (valores 

desatualizados concernentes à liquidação da sentença), nomeio o perito 

GERSON FANAIA PEREIRA, fone 3023-7223, e-mail fanaiar@terra.com.br, 

para que proceda a necessária aferição/liquidação, intimando-o para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 10 dias.

Em seguida, intime-se o Banco, parte sucumbente, para que efetue ao 

pagamento dos honorários, no prazo de 10 dias, sob pena de bloqueio on 

line.

Tudo cumprido, retornem - me os autos conclusos para designação do 

início dos trabalhos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 731719 Nr: 27858-17.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO AUGUSTO CALDERADO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CITICARD S/A CREDICARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação revisional em fase de cumprimento de 

sentença.

O causídico Antonio Augusto Calderaro Dias fez carga dos autos em 

29/03/2017 (fls. 225), contudo, somente devolveu os autos em 15/08/2017 

em razão da certidão do Sr. Gestor Judicial (fls. 229), prestando os 

esclarecimentos às fls. 226, no qual alega que guardou o feito no seu 

escritório e não lembrou de realizar sua manifestação.

 Apesar do acima firmado, inexistindo caso fortuíto ou força maior, 

acolho-o, no entanto, fixo que doravante não poderá ter vista fora da 

secretaria.

Em seguida, às fls. 227/228 requereu a remessa dos autos à contadoria 

do juízo para a liquidação da sentença de fls. 166/174, mantida às fls. 

218/222.

Posto isso, remetam os autos à Contadoria do Juízo com o fito de liquidar a 

sentença de fls. 166/174.

Empós, com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se 

manifestem, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação e, por tratar-se de direito disponível, 

arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 733208 Nr: 29436-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORT E IMPORT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro a parte final do pleito de fls. 136/137, quanto a localização de 

bens, tendo em vista que até a presente data a ação distribuída em 

08/2011, ainda não foi convertida em execução, por ausência de citação.

Cite-se a empresa requerida, via carta com aviso de recebimento, nos 

endereços declinados as fls.136/137.

CASO ESSAS RETORNEM INFRUTÍFERAS, expeça-se edital de citação, 

com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, 

inciso I, do CPC/2015, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Após, intime-se a parte autora para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua 

publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - conforme 

disposto no parágrafo único do referido artigo, sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse.

Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do 

CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade 

no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o autor, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 738818 Nr: 35414-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D PAULA NAUTICA, MANOEL PEREIRA DE 

PAULA, JENNIFER NEVES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT, FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:15763-A/PA, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ADILSON DE ARRUDA 

MOURA - OAB:12749/MT, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 Vistos, etc.

Em atenção ao requerimento de fls. 139, devo salientar que não há de se 

falar em honorários advocatícios diante da concessão de justiça gratuita 

em favor dos devedores, desta feita, intimo os executados, para no prazo 

de 15 dias efetuar ao pagamento da condenação (que deverá ser 

devidamente atualizado na data do pagamento – fls. 124vº, 

R$1.690.075,25 - fls.139v), sob pena de aplicação da multa disposta no 

art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Empós, em caso de silêncio, intime-se o Banco para manifestar em 15 

dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 747945 Nr: 45222-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. H. O. COMERCIO DE EMBALAGENS E 

EQUIPAMENTOS PARA AÇOUGUE LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS ANTONIO DE SOUZA 

BRITO - OAB:14941/MT, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - 

OAB:OAB/MT 14.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14559/MT

 Vistos, etc.

Intimo o advogado Warrington para no prazo de 15 dias, esclarecer as 

razões de ter permanecido com os autos de 19/01/2017 - carga rápida e 

somente devolveu em 26/05/2017, após intimação via DJE, sob pena de 

comunicação à OAB para os devidos fins e demais que se fizer 

necessário para evitar fatos dessa natureza.

No mais, considerando-se a manifestação das partes de fls. 188/207 e 

208/230, ante a divergência quanto aos valores realmente devidos ou não 

à exequente, nomeio o perito GERSON FANAIA PEREIRA, fone 3023-7223, 

e-mail fanaiar@terra.com.br, para que proceda a necessária aferição, 

intimando-o para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 dias.

Em seguida, intimem-se as pates para depositrem no prazo de 15 dias, o 

valor indicado pelo expert, sendo 50% para cada um, sob pena de 

bloqueio on line e/ou no caso de não localização de montante será 

homologado o cálculo apresentado pela parte adversa e, se de ambas as 

partes o feito será arquivado, diante da prestação jurisdicional findada 

com a sentença.

Empós, tudo cumprido, retornem - me os autos conclusos para designação 

do início dos trabalhos.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 757397 Nr: 9575-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO FERNANDES BARBOSA - ME, 

CRISTIANO FERNANDES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Defiro o pleito de fls. 47/48 e, procedo à pesquisa junto ao INFOJUD na 

tentativa de localização do atual endereço dos executados, ocasião em 

que se chegou ao seguinte endereço de CRISTIANO FERNANDES 

BARBOSA, qual seja:... Assim, proceda-se a expedição de Carta 

Precatória, com o prazo de 90 dias, com a finalidade de citação, penhora e 

avaliação, sendo que os executados deverão pagar o débito em 03 (três) 

dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido 

da segunda via do mandado, proceder de imediato à penhora de tantos 

bens quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, na forma prevista no artigo 

829 do CPC/2015.Conste no mandado a possibilidade dos executados 

reconhecerem a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poderá parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 

916 do CPC/2015.Consigno que os honorários advocatícios foram fixados 

em R$2.500,00 em 27/04/2012 (fls. 24) e deverá ser atualizado na data do 

pagamento, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos 

do artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade, assim 

como defiro as benesses do art. 212, § 2º, do CPC/2015.Ato contínuo, 

com a expedição da missiva, INTIME-SE o exequente, para no prazo de 10 

dias improrrogáveis, encaminhar ao e-mail desta vara 

(cba.1direitobancario@tjmt.jus.br) os documentos que instruirão a carta 

precatória, bem como promover o pagamento de custas processuais para 

cumprimento do ato, digitalizando-as e enviando ao e-mail mencionado. No 

mesmo prazo deverá a parte, por meio de petição, demonstrar que o e-mail 

foi encaminhado a esta Vara.Em caso de silêncio, intime-se o Banco 

pessoalmente, via correio com aviso de recebimento, para em 05 dias dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção por falta de 

interesse.Empós, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 785351 Nr: 39195-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO SOARES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA SOARES DE 

SOUSA - OAB:11530-A MT

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de 

Busca e Apreensão movida por BANCO ITAUCARD S/A em face de FABIO 

SOARES DE SOUSA, declarando integralmente quitado o contrato firmado 

entre as partes, e consolidando, de forma definitiva, em mãos do 

proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça 

vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do 

certificado de propriedade.Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em 

razão da concessão das benesses da assistência judiciária. Transitada 

em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas devidas.P. I. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2018.Dr. Paulo Sergio Carreira de 

SouzaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 787547 Nr: 41450-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCENIR LIMA CRUZ PARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7.295/PR

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

503,94 (quinhentos e tres reais e noventa e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 127,09 (cento 

e vinte e sete reais e nove centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 789096 Nr: 43096-42.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENILDO LEMES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 801494 Nr: 7926-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:20906/O

 Vistos etc.

O réu requereu justiça gratuita às fls.74ss, impugnada às fls.86vss, no 

entanto, os argumentos da autora não prosperam já que não demonstra 

capacidade financeira para suportar os ônus de sucumbência, somado ao 

fato, da procedência da ação, já que não teve como purgar a mora.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, 

Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao réu os 

benefícios da justiça gratuita.

Segue sentença em 04 laudas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 813401 Nr: 19878-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:1892-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O Banco requereu às fls. 74 pela desconsideração da Carta Precatória 

expedida nos autos em razão do devedor não mais residir naquele 

endereço, contudo, deixou de trazer qualquer comprovação acerca do 

alegado. Quanto ao requerimento de arquivamento provisório, este 

sobejou prejudicado ante o seu indeferimento às fls. 71.

Desta feita, cumpra-se a parte final da decisão de fls. 71 e, intime-se 

pessoalmente o Banco, via A.R, para que dê prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para prolação da 

sentença extintiva.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 813666 Nr: 20134-88.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNH IMPORTAÇÕES LTDA-ME, CANDIDO 

ALVES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...No hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou por tornar a 

audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já que não se 

realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas uma delas, 

declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no prazo mínimo 

de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, 

CPC).Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, tem-se como 

consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual imperioso se 

faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada caracterizar 

ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC), 

tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, inclusive 

para solução imediata das pendências verificadas na audiência.De 

conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e com 

proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato 

corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da lei, nas 

quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, 

sem ciência do teor do processou proposta para a solução da lide.Feitas 

essas considerações, designo o dia 18 de abril de 2018, às 15h30, para 

realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC).Com efeito, cite-se a parte requerida na 

pessoa de Cândido Alves Vieira, via carta precatória com prazo de 90 

dias, no endereço: ...Para tanto, intimo o exequente, via DJE, para retirar a 

carta precatória no prazo de 10 dias, bem como comprovar sua 

distribuição naquele Juízo em igual prazo, sob pena de extinção do 

feito.Transcorrido, em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, 

intime-se o requerente, via correio com aviso de recebimento, para 

proceder em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 814758 Nr: 21216-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTINEI ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa T. P. de O. Matos - 

OAB:16.864 A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE 

EXECUÇÃO (...) a parte executada se encontra em lugar incerto e não 

sabido. Dispõe o artigo 256 do CPC.A citação por edital será feita:I - 

quando desconhecido ou incerto o citando;II - quando ignorado, incerto ou 

inacessível o lugar em que se encontrar o citando;III - nos casos 

expressos em lei. Deste modo, expeça-se o regular edital de citação com 

prazo de 20 dias, para que a parte executada pague o débito em 03 (três) 

dias, sob as penas da lei, consignando-se no edital a possibilidade desta 

reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poderá parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 

916 do CPC.(...)fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela 

metade.Salientando que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.Após, intime-se a parte exequente para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, sob 

pena de extinção.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do 

artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor 

Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 819915 Nr: 26186-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZUR AGENCIA DE VIAJENS E TURISMO LTDA 

ME, SANDRA MARIA SOARES COELHO, MAITE PINHEDO HERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, FLÁVIA SILVA 

RIBEIRO - OAB:13240-B, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...NTIMO O CAUSÍDICO DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA para, no prazo de 15 dias acostar aos autos a comprovação 

de cessão do crédito, sob pena de desentranhamento das petições de fls. 

56, 68, 69 e 74, bem como a retirada de seu nome no APOLO, tendo em 

vista que não há procuração em seu favor pelo Banco Santander, sob 

pena de extinção.Devidamente cumprido com a juntada da comprovação 

da cessão, proceda-se a alteração, como requerido, no entanto, em caso 

de INÉRCIA, intime-se o Banco e o Fundo, via correio com AR, para 

cumprir em 05 dias, com a mesma admostação.Transcorrido, em caso de 

silêncio, conclusos para extinção.REGULARIZADO, proceda-se como 

abaixo segue.Em regular impulso oficial, procedo a busca de endereços 

das executadas Zur Agência de Viagens e Sandra Maria por meio do 
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sistema Infojud, ocasião em que não obtive êxito (extratos em 

anexo).Desta feita, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.Após, intime-se o exequente para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido 

artigo.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público 

em atividade no juízo, ... em regular impulso oficial, procedo à pesquisa 

junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Sem 

prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo 

prazo, tudo sob pena de extinção do feito.Em caso de silêncio e/ou 

pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 833175 Nr: 38666-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL LIMA VELANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Tratam-se os autos de ação de execução precedida de Busca 

e Apreensão.Foi informada a cessão dos créditos às fls. 74/77.Pois 

bem.Compulsando detidamente os autos, verifico que o requerimento 

formulado quanto a CESSÃO pelo autor NÃO merece guarida, ante a não 

comprovação desse ato quanto ao réu Daniel Lima Velane, portanto, intimo 

para que proceda a juntada em 15 dias, sob pena de desentranhamento 

de pleitos em nome do Fundo.Com efeito, INDEFIRO o pleito quanto à 

citação via correio de fls. 73, haja vista que, apesar do artigo 247 do 

CPC/2015 não repetir claramente a regra da vedação da citação por 

correio nos processos de execução, ao ver deste Juízo Especializado a 

referida medida ainda é aplicável...Assim, com fulcro no artigo 829 do 

Código de Processo Civil, expeça-se mandado de citação e intimação no 

endereço de fls. 47 nos termos da decisão de fls. 56vº.Para tanto, intimo o 

exequente para que, no prazo de 15 dias, promova ao depósito da 

diligência para cumprimento do mandado expedido nestes autos, nos 

termos do Provimento nº. 07/2017 – CGJ, de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:Art. 4º ...TUDO SOB PENA DE EXTINÇÃO.Mantendo inerte, 

intime-se via correio o Banco e o Fundo para cumprir em 05 dias com a 

mesma admoestação.Certificado conclusos para esse desiderato.Sem 

prejuízo, procedo à inclusão dos novos causídicos do Fundo no sistema 

Apolo, para cumprimento.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 835196 Nr: 40404-36.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

TELEBORBA LTDA, LEÔNIDAS FREITAS AMORIM, ENIO PEREIRA LEITE, 

LILIAM MARIA DE ALMEIDA NEVES, ANTONIO SÉRGIO AMORIM DIAS, 

NAIR BARBIERI DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, FABIULA MÜLLER KOENIR - OAB:22819/PR, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, LUCAS BONATO DE AMORIM - OAB:18748

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 324 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 841712 Nr: 45914-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA CASTILHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:OAB/SP 231.747, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 15.020-B, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, intimo o advogado Edemilson Koji Motoda para, no prazo 

de 15 dias acostar aos autos seu instrumento procuratório, sob pena de 

desentranhamento das petições que subscreveu.

Ademais, ante o teor da certidão de fls. 98, cumpra-se o contido na 

decisão de fls. 56 vº., expedindo as cartas precatórias.

Empós, intime-se o autor para retirá-las em 15 dias e no mesmo prazo 

comprovar sua distribuição sob pena de extinção.

Em caso de inércia, intime-se via correio, com AR, para proceder em 05 

dias, com a mesma admoestação.

Após, imeidatamente concluso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 856543 Nr: 58839-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA TREVISAN BONGIOVANNI, BRUNA 

TREVISAN BONGIOVANNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada por Banco 

Bradesco S/A em face de Bruna Trevisan Bongiovanni e outra, todos 

qualificados nos autos em referência.

O Banco exequente requereu a extinção do feito ante a integral quitação 
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da dívida, conforme se vê às fls. 44.

Pois bem.

É sabido que o pagamento extrajudicial do valor reclamado impõe a 

extinção da execução, assim, ante a quitação integral da dívida, a extinção 

é à medida que se impõe.

Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação formulada por Banco 

Bradesco S/A em face de Bruna Trevisan Bongiovanni e outra, nos termos 

do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, procedendo às anotações e 

baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 861870 Nr: 3220-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABIBA BITTAR PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147.386/SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:244.223/SP

 (...) Às fls. 187 o Sr. Gestor Judicial certificou o decurso do prazo ante a 

inércia do Banco ao chamado de fls. 184.Pois bem.O laudo pericial advindo 

da contadoria do Juízo foi juntado aos autos às fls. 183, tendo sido 

encontrado o saldo credor em favor da autora Labiba no montante de 

R$807,87, sem a inclusão dos juros moratórios.Ato contínuo, em 

obediência ao princípio da maior celeridade processual e ante a inércia do 

Banco (fls. 187) HOMOLOGO o cálculo de fls. 183 (posição 1º/04/2017, 

sem a adição dos juros moratórios).No que tange a incidência do juros de 

mora, evidente se torna que conforme preceitua o artigo 240 do CPC., a 

citação válida constitui em mora o devedor, portanto, deve este incidir à 

parte desta, em 1% a.m., independentemente de omissão na sentença, tal 

como, decorre a correção monetária."...Em se tratando de obrigação 

contratual, como se afigura o presente caso, os juros moratórios incidirão 

a partir da citação, a exegese do artigo 405, do Código Civil. O artigo 219, 

do Código de Processo Civil estabelece que a citação válida constitui em 

mora o devedor, momento a partir do qual devem ser calculados os juros 

de mora.... (Ap 26925/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)""Já para a incidência dos juros 

moratórios dispensa-se pedido expresso ou mesmo condenação, 

conforme preceitua a súmula 254, do STJ." Assim, remetam-se os autos à 

contadoria do Juízo para a inclusão dos juros moratórios sobre o valor 

encontrado às fls. 183 a partir da citação.Após, com a juntada da planilha 

atualizada, intime-se o Banco para que, no prazo de 15 dias, efetue ao 

pagamento do montante devido (devidamente atualizado na data do 

pagamento), sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015.Caso o requerido não efetue o pagamento, certifique-se e 

retornem-me os autos conclusos para bloqueio on-line, se for o 

caso.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 872382 Nr: 11331-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA PATRICIO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE FAGUNDES 

MAGALHÃES - OAB:17567-O, MANOEL ARCANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro o pleito de fls. 73 no que tange ao Sistema Infojud, ocasião em que 

se chegou ao seguinte endereço: Rodovia Mario Andreazza, Nº 212, 

Bairro: Rodovia, Várzea Grande/MT.

Desta feita, intimo a parte autora para, em 15 dias promover ao depósito 

da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado. Senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Sob pena de extinção por manifesto desinteresse.

Após, expeça-se mandado de busca, apreensão e citação ao endereço 

retromencionado.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se a parte autora, 

via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a 

mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 873718 Nr: 12384-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO VERMELHO AGROINDUSTRIAL LTDA, 

TEREZA CRISTINA ANACLETO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, ANA PAULA ALVES MOREIRA DA SILVA - 

OAB:258.420, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Junte-se o mandado devolvido que encontra-se na capa dos autos, 

protocolo nº 565008.

 Da análise dos autos, constata-se que a Carta Precatória não se encontra 

devidamente instruída.

Assim, intimo a parte exequente para, no prazo de 15 dias instruir 

corretamente a missiva, salientando a necessidade de que a referida 

venha acompanhada, dentre outros, do inteiro teor da petição, do 

despacho judicial, do instrumento do mandato conferido ao advogado, bem 

como da cópia integral do instrumento contratual que ensejou a 

interposição da ação, com fulcro no artigo 260, incisos I, II, III e IV do CPC.

Em caso de inércia por mais de 30 dias, devolva-se ao Juízo de origem 

com as nossas homenagens, observando-se o previsto no artigo 393, § 

2º da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 875729 Nr: 13914-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDELL DE PAULA METRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18.071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 
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bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 887963 Nr: 21874-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESINEY ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13.791/MT, BENEDITO ANTONIO BRUNO - OAB:7818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341/SP

 Vistos, etc.

Não conheço do pedido de fls.198, posto que o ato é de interesse da 

autora, que deixou de tomar as providências para esse desiderato, 

perante o órgão pagador.

Com efeito, ante a manifestação do requerido de fls. 201/202, oficie-se à 

SAD – Secretaria de Administração do Governo do Estado de Mato 

Grosso, encaminhando cópia do V.Acórdão de fls.189/193, para que 

promova as devidas adequações.

Após, em nada requerendo as partes, arquivem-se os autos com as 

formalidades de praxe.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 901112 Nr: 30675-49.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIANE FERREIRA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERREIRA VERGILIO - 

OAB:4614/MT, WANER SANDRO CÉSAR FRANÇA - OAB:OAB/MT 

8.265-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por FRANCIANE FERREIRA 

COELHO em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, e condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em 

razão da concessão das benesses da assistência judiciária. Transitada 

em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações 

e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2.018.Dr. 

Paulo Sergio Carreira de SouzaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 942312 Nr: 55949-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO OLIVARES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... desta feita, defiro o referido pleito e, procedo à realização da 

penhora/arresto via BACENJUD.Consigno que os autos permanecerão em 

Gabinete até a verificação dos extratos informados pelas instituições 

financeiras, observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – 

TJMT, não obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.Com 

efeito, considerando que a busca de ativos financeiros junto ao sistema 

BACENJUD localizou e bloqueou valores ínfimos (R$ 93,76), procedo ao 

desbloqueio do referido valor.Apesar de não ser um múnus do Poder 

Judiciário a perquirição de bens dos devedores passíveis de serem 

arrestados/penhorados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto 

aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior 

celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a 

consequente satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos 

a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens do 

executado passíveis de serem penhorados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto ao sítio do RENAJUD (extratos em anexo).Com 

efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo 

prazo.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do exequente no 

que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, tratando-se de direito 

disponível, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 984298 Nr: 16090-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANOTTO E NASCIMENTO LTDA, LINDOMAR 

GONÇALVES DO NASCIMENTO, DENISE ZANOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O Banco exequente informou às fls. 59/79 a sub-rogação parcial da dívida 

em face do SEBRAE no montante de R$32.027,04 (fls. 79), bem como 

pugnou pela inclusão do SEBRAE no polo ativo da demanda.

Pois bem.

Em primeiro lugar, ante a documentação aportada, vislumbro que o pleito 

do exequente merece prosperar, razão pela qual determino a inclusão do 

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, 

salientando que este será patrocinado pelo causídico do Banco (fls. 60).

Ato continuo, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens dos devedores passíveis de serem 

arrestados/penhorados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto 

aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior 

celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a 

consequente satisfação do crédito do credor. Em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto ao(s) sítio(s) do(a) RENAJUD e ANOREG 

(extratos em anexo), com o resultado, intimo os exequentes para que se 

manifestem acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens 

passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias , bem como para que 

tragam aos autos o cálculo atualizado da dívida, no mesmo prazo.

Sem prejuízo, quanto a manifestação do causídico Sandro Pissini de fls. 

53/54, intimo o patrono atual do Banco para que se manifeste acerca do 

requerimento de reserva de honorários.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 994557 Nr: 20865-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ROBERTO FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH 
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- OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pleito de fls. 71 no que tange ao Sistema Infojud, ocasião em que 

se chegou ao mesmo endereço da exordial, já diligenciado sem êxito (fls. 

69)... CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE 

EXECUÇÃO...Denota-se ainda, que a parte executada se encontra em 

lugar incerto e não sabido. Dispõe o artigo 256 do CPC.A citação por edital 

será feita:I - quando desconhecido ou incerto o citando;II - quando 

ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;III - 

nos casos expressos em lei. Deste modo, expeça-se o regular edital de 

citação com prazo de 20 dias, para que a parte executada pague o débito 

em 03 (três) dias, sob as penas da lei, consignando-se no edital a 

possibilidade desta reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do 

valor do débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poderá 

parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações mensais e 

consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, 

conforme dispõe o artigo 916 do CPC.Desde já, fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no caso de 

pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes 

serão reduzidos pela metade.Salientando que, nos moldes do artigo 257, 

inciso I, do CPC, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após, intime-se a parte exequente 

para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua publicação - uma vez em jornal 

local de grande circulação - conforme disposto no parágrafo único do 

referido artigo, sob pena de extinção.Decorrido o prazo sem 

manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como 

curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser 

intimado pessoalmente para os devidos fins.Em caso de silêncio e/ou 

pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 998459 Nr: 22779-18.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDROVAL COMERCIO DE VIDROS LTDA, 

VALDENIR DOS SANTOS, CLAUDENICE DE OLIVEIRA VIEIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:OAB/MT 13.842-A, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14265B

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05(cinco)dias, para trazer a 

guia referente ao desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1028277 Nr: 35947-87.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DE MATOS ROSA E CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Faço constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as 

sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem 

cronológica de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções 

elencadas no § 2º, inciso IV, do art. 12 do CPC.

Assim, segue sentença em duas laudas.

Por derradeiro, considerando os valores consignados em juízo, intimo a 

parte autora para, no prazo de 15 dias indicar seus dados bancários para 

levantamento do valor mediante Alvará Judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1044405 Nr: 43660-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANGO KURAMOTI, MATIKO NISHIMURA KURAMOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os Embargantes trouxeram a planilha de cálculo no valor que entendem 

por devido às fls. 17, qual seja, R$128.415,19, no entanto, fixou o valor da 

causa em R$ 1.000,00.

Desta maneira, em face da existência de critérios legais de fixação - como 

é o caso (artigo 292, § 3º do CPC), o juiz corrigirá, de ofício e por 

arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas 

correspondentes, razão pela qual fixo o valor da causa em R$ 128.415,19.

Assim, remetam-se os autos ao Funajuris para que proceda ao cálculo 

das custas complementares.

Após, intime-se o requerente para proceder ao recolhimento em 15 dias, 

sob pena de indeferimento da inicial e extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1047715 Nr: 45275-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELINDA PINTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro a inserção de restrição sobre o bem via Renajud.

Ademais, em regular impulso oficial, procedo a busca do endereço atual 

da requerida via Sistema Infojud, ocasião em que se chegou ao mesmo 

endereço da exordial.

Desta feita, intimo a parte autora para, em 15 dias promover ao depósito 

da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado. Senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Sob pena de extinção por manifesto desinteresse.

Após, expeça-se mandado de busca, apreensão e citação ao endereço 

retromencionado, salientando que DEVE o Oficial de Justiça interpelar os 

vizinhos da casa a fim de saber se a requerida reside no endereço.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se a parte autora, 

via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a 

mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1053672 Nr: 48225-23.2015.811.0041
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI TIEME FREIRE DALLA VECHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Proceda-se a regularização da carta precatória, juntando cópia da inicial, 

do despacho do r.Juiz deprecante.

INTIMO a exequente para em 15 dias juntar cópia do título executivo.

No mais, junte-se o mandado devolvido que encontra-se na capa dos 

autos, protocolo nº 565104.

 Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça Leodemar Nunes, em regular 

impulso oficial, procedo à busca de endereço da executada via Sistema 

Infojud, ocasião em que se chegou ao seguinte endereço: RUA I, Nº 25, 

QUADRA 13, BAIRRO: NOVO PARAÍSO, NESTA CIDADE.

Desta feita, deverá o credor, no mesmo prazo acima, promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado. Senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Em caso de inércia por mais de 30 dias, devolva-se ao Juízo de origem 

com as nossas homenagens, observando-se o previsto no artigo 393, § 

2º da CNGC.

Cumprido, expeça-se mandado de citação e demais atos ao endereço 

retromencionado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1057637 Nr: 49836-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUSA ALVES DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro o pleito de fls. 93 no que tange ao Sistema Infojud, ocasião em que 

se chegou ao seguinte endereço: Avenida Tuiuiu, Nº 1801, Bairro: CPA IV, 

nesta cidade.

Desta feita, intimo a parte autora para, em 15 dias promover ao depósito 

da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado. Senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Sob pena de extinção por manifesto desinteresse.

Após, expeça-se mandado de busca, apreensão e citação ao endereço 

retromencionado.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se a parte autora, 

via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a 

mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1068330 Nr: 54658-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAZINCRED S/A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAYARA DA CRUZ BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FERREIRA DE RESENDE 

FILHO - OAB:68204, MATEUS VARGAS FOGAÇA - OAB:OAB/PR 57837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 70 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1072677 Nr: 56490-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA CONSORCIOS S/A . ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS DE CONSOCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEI SOARES DO ROSÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 86.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:
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Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1078803 Nr: 709-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI ISABEL TIECHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2693-B

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulado por Banco Bradesco 

S/A em face de Marli Isabel Tiecher.

Tendo em vista que a executada se deu por citada ao intervir nos autos às 

fls.47, reduza-se a termo a penhora, concernente ao bem arrestado às 

fls.73, empós, intime-se a devedora, por meio de seu advogado, nos 

termos do artigo 841 § 1º do CPC.

 No mais, ante a manifestação do Banco acerca da homologação do plano 

de recuperação judicial (fls. 103) SUSPENDO a presente execução, 

todavia, faço constar que em caso de quitação da dívida perante o juízo 

da 1ª Vara Cível, o exequente deverá informar imediatamente este juízo 

para posterior extinção deste feito por perda do objeto.

Decorrido o prazo de um ano sem manifestação, intime-se o Banco para 

informar sobre o trâmite da ação retromencionada.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1095942 Nr: 8799-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA RIBEIRO DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LEVY RABONE 

PALMA - OAB:OAB/MT 18.609

 Vistos, etc.

Em atenção ao requerimento de fls. 69/70, intimo a executada, por meio de 

seu patrono, para no prazo de 15 dias, efetuar ao pagamento do valor 

descrito às fls. 69vº (que deverá ser devidamente atualizado na data do 

pagamento), sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015.

Empós, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para realização 

de pesquisa por meio do Bacenjud, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1107013 Nr: 13389-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER FAVETTI LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Junte-se o mandado devolvido que encontra-se na capa dos autos, 

protocolo nº 569445.

 Ademais, ante o teor da certidão nele contido, procedo à pesquisa de 

endereço do executado via Infojud, ocasião em que obtive o seguinte 

endereço: RUA PORTO VELHO, N° 1150, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: 

CEREJEIRAS/RO.

Desta feita, considerando o caráter itinerante da missiva, com fulcro no 

artigo 262 do CPC, remeta-se à Comarca de Cerejeiras/RO para 

cumprimento no endereço obtido via Infojud.

 Sem prejuízo, oficie-se ao Juízo de Pontes e Lacerda acerca do 

encaminhamento da presente missiva à Comarca retromencionada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1120330 Nr: 18918-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON DE OLIVEIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PASSOS MELHADO - 

OAB:27.282/GO, CELSO MARCON - OAB:11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, considerando que embora devidamente intimada, a 

Instituição Financeira fez letra morta da determinação judicial de fls. 92, 

demonstrando a devolução do bem ao requerido, tornando evidente a 

finalidade de induzir o juízo à erro, com a extinção do processo, após a 

recuperação do bem, assim, nos termos do artigo 77, II e IV do CPC, 

aplico-lhe a multa de 20% do valor da causa em favor do Estado. Em não 

havendo recurso, transcorrido o prazo de 15 dias, proceda-se o Sr. 

Gestor as medidas necessárias para que o Estado seja informado do seu 

crédito, para devida inscrição na dívida ativa.

No mais, considerando que o réu não foi procurado no endereço declinado 

na exordial, expeça-se MANDADO DE CITAÇÃO, observando a diligência 

de fls.99.

Resultando INFRUTÍFERA, intim-se para, em 15 dias promover ao depósito 

da diligência a ser procedida no endereço obtido via Infojud (fls.84), nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado. Senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1129196 Nr: 22677-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM BEATRIZ MARTENS MENEGOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31.618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo PEA 

1274224.

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição a ser 

juntada, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão 

fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

CPC.

Quanto ao pleito de desbloqueio judicial do veículo, indefiro, ante a 

ausência de determinação do juízo nesse sentido, bem como o de 

expedição de ofício ao Serasa por ser providência que cabe à Instituição 

Financeira.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1132712 Nr: 24165-49.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES CIVIL EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO - 

SICREDI OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELUI CALONGAS ALI 

DAHROUGE - OAB:OAB/MT 4300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 7161

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por BASE DUPLA SERVIÇOS E 

CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI em face de C. C. L. A. A. OURO VERDE DE 

MATO GROSSO nos autos código 1132712, código 1162471 e código 

1222757, com a revogação das tutelas de urgência concedidas e, nos 

autos código 1132712 condeno a autora, em decorrência de sua má-fé, ao 

pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa em favor do 

réu.Condeno a requerente, em todos os feitos, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado de cada causa, observando-se que a autora, em todos os 

feitos, deve também efetuar o recolhimento das custas de distribuição, 

posto que outorgado o pagamento ao final. Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1167734 Nr: 39136-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA LIMA DE LANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro o pleito de fls. 41 no que tange ao Sistema Infojud, ocasião em que 

se chegou ao seguinte endereço: Rua Araras, N° 527, Bairro: Planalto, 

nesta cidade.

Desta feita, intimo a parte autora para, em 15 dias promover ao depósito 

da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado. Senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Sob pena de extinção por manifesto desinteresse.

Após, expeça-se mandado de busca, apreensão e citação ao endereço 

retromencionado.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se a parte autora, 

via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a 

mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1232278 Nr: 15624-90.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AERCIO DANIEL DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Inicialmente, constato que a carta precatória não está regularmente 

instruída, faltando documentos necessários para análise das 

determinações nela contida, no entanto, tenho que com o mandado estão 

referidos documentos, portanto, proceda o Sr. Gestor a regularização, 

juntando a carta e demais documentos, instruindo aquele com cópia.

No mais, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado. Senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Em caso de inércia por mais de 30 dias, devolva-se ao Juízo de origem 

com as nossas homenagens, observando-se o previsto no artigo 393, § 

2º da CNGC.

Cumprido, expeça-se mandado de busca, apreensão e citação ao 

endereço: Rodovia Deputado Emanuel Pinheiro, Km 1, Quadra 01, Bairro: 

Centro, nesta cidade.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1243170 Nr: 19090-92.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. M. CEVADA - ME, JOSE AGRESTES 

MALACRIDA CEVADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 
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SILVA - OAB:8.184-A/MT, RENATO F. D. NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

 Considerando o comprovante de recolhimento da diligência de fls. 12, 

cumpra-se como deprecado, servindo a cópia como mandado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1267658 Nr: 26903-73.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PEDRO RONSANI, SONIA DE 

OLIVEIRA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:OAB/MT18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, proceda a regular autuação da carta, com a inicial e 

despacho do r.Juiz deprecante, intimando o exequente para trazer em 15 

dias, cópia do título executivo.

No mesmo prazo, deverá promover ao depósito da diligência, nos termos 

do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado. Senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Em caso de inércia por mais de 30 dias, devolva-se ao Juízo de origem 

com as nossas homenagens, observando-se o previsto no artigo 393, § 

2º da CNGC.

Cumprido, expeçam-se mandados de citação e demais atos aos 

endereços:

1) Rua Luiz Antonio de Figueiredo, N° 307, Apto 901, Bairro: Jardim 

Petrópolis, nesta cidade,

2) Avenida Rui Barbosa, Nº 405, Apto 304, Bairro: Parque Universitário, 

nesta cidade.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1267833 Nr: 26957-39.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR ROSA DE OLIVEIRA, PATRICIA 

BARRETO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, intimo a exequente para, regularizar a deprecada com 

cópia da inicial, do título executivo e do despacho do juiz deprecante, em 

15 dias.

No mesmo prazo, deverá promover ao depósito da diligência, nos termos 

do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado. Senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Em caso de inércia por mais de 30 dias, devolva-se ao Juízo de origem 

com as nossas homenagens, observando-se o previsto no artigo 393, § 

2º da CNGC.

Cumprido, expeça-se mandado de citação e demais atos ao endereço: 

RUA RIO BRANCO, N° 190, BAIRRO: JARDIM NOVO HORIZONTE, NESTA 

CIDADE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1275558 Nr: 172-06.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER NEI DUARTE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Ante a distribuição destes Embargos em razão da Execução de Título 

Extrajudicial código 747808, apense-os e certifique-se de sua 

tempestividade.

Após, concluso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 69483 Nr: 3278-79.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO LUIS PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA, ANIBAL 

MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT7666-O

 Vistos, etc.

O exequente pugnou pela suspensão do feito em razão da inexistência de 

bens passíveis de serem penhorados, conforme se vê às fls. 183.

Posto isso, ante a inexistência de bens desembaraçados passíveis de 

serem penhorados, SUSPENDO a presente ação nos moldes do artigo 921, 

inciso III do CPC/2015 e § 1º do referido artigo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 104596 Nr: 6669-37.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROJANES STELLATO, EDEMAM MAMEDE 

STELLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, comprovar a 

distribuição da Carta Precatória de fls. 133, retirada aos 21/07/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 120244 Nr: 8611-31.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRECIOSA COM. EXP. E IMP. DE PEDRAS 

PRECIOSAS LTDA, HICHAME DE SOUZA MOUZAYEK, LUANA DE SOUZA 

MOUZAYEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BARBOSA 

TEIXEIRA DE MAGALHAES - OAB:OAB/MT 6.882

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 155, haja vista o transcurso de prazo de mais de 

dois anos.

 Ademais, visando o prosseguimento do feito, intimo o exequente para, em 

15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 

7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências 

dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado. Senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Sob pena de extinção por manifesto desinteresse.

Após, expeça-se mandado de intimação do Sr. Hichame de Souza 

Mouzayek aos endereços: Rua São Cristóvão, Nº 1129, Bairro Poção e 

Rua Fortaleza, N° 236, Bairro Jardim Paulista, ambos nesta cidade.

Saliento que em caso de necessidade, poderá o Oficial de Justiça 

proceder a intimação do executado Hichame por HORA CERTA, nos 

termos do artigo 275, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 222893 Nr: 30799-47.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERTAG COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANNA ISABELLA CALIXTO 

DA ROCHA SILVA - OAB:OAB/MT 18.334/O, LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA DE MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, NADIMA VASCONCELOS DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.918/MT

 Ante o transcurso de prazo de 60 dias, Intimo a parte autora para 

comprovar a habilitação do seu crédito, sob pena de extinção, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 463926 Nr: 32037-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZETE MARQUES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT, JOÃO CELESTINO BATISTA NETO - OAB:11367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

OAB/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de consignação em fase de 

liquidação/cumprimento de sentença.

A autora Nilzete apresentou planilha no montante de R$ 4.254,69 para a 

liquidação da sentença às fls. 139/146.

Pois bem, dando início à liquidação de sentença, intimo o autor/executado 

o Banco executado para que promova ao depósito do valor devidamente 

atualizado, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa e 

honorários advocatícios em 10% do valor do débito, nos termos do art. 

523 do NCPC.

Em caso de inércia do executado, retornem-me os autos conclusos para 

homologação do cálculo e realização de bloqueio on-line, se for o caso.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 737389 Nr: 33888-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILTON FALCÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Vistos, etc.Tratam-se os autos de exibição de documentos formulados 

por Wilton Falcão da Silva em face de Banco Cruzeiro do Sul S/A (Massa 

Falida).O causídico Murillo Espinola requereu a expedição de carta de 

sentença às fls. 123/124 em razão de seus honorários advocatícios.Pois 

bem.Não obstante ao fato do(a) exequente ser possuidor(a) de título 

executivo judicial que lhe assegura o direito à percepção das verbas 

sucumbenciais em face da instituição bancária executada, é inconteste 

que, uma vez decretada a liquidação extrajudicial/falência, impõe-se, 

incontinenti, a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos 

e interesses relativos ao acervo da instituição liquidanda.Com efeito, 

deverá a parte autora habilitar o seu crédito e participar do concurso de 

credores no juízo universal, não se afigurando admissível a pretensão 

autoral de executar a despeito da liquidação seu título judicial, sob pena de 

se acarretar a indevida redução ou constrição do patrimônio da devedora 

em detrimento dos demais credores da massa falida (ATO-PRESI Nº 1.230, 

DE 14 DE SETEMBRO DE 2012).Nesse sentido, vejamos:“,desprovido. (AGI 

20150020206558, 5ª Turma Cível, Publicado no DJE : 28/10/2015 . Pág.: 

218, 21 de Outubro de 2015, Relator SEBASTIÃO COELHO”.Posto isso, é 

fato incontroverso a decretação da falência da executada, assim, 

restando evidente a impossibilidade de pretender, de forma autônoma, a 

cobrança de valores em detrimento do concurso universal, SUSPENDO a 

presente ação nos termos do art. 6º da Lei 11.101 /2005 enquanto durar a 

liquidação, cumprindo ao exequente a iniciativa de habilitar o crédito em 

seu favor objeto dos presentes autos junto ao processo da liquidação. Em 

caso de expedição de certidão de crédito em favor do exequente, visando 

à habilitação do crédito junto à massa falida (que deverá ser solicitada na 

secretaria deste Juízo Especializado), arquivem-se de forma definitiva. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 747808 Nr: 45073-06.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTINO MALHEIROS NETO, WALTER NEI 

DUARTE RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se acerca dos documentos de fls. 125/129 e 133/148, dando o 

regular prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 749935 Nr: 1618-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANIL DA SILVA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o transcurso do prazo do acordo homologado às fls.93/97, procedo 

a intimação da parte autora para informar acerca do cumprimento do 

mesmo, sob pena de ser tido o acordo como quitado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 801494 Nr: 7926-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:20906/O

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de 

Busca e Apreensão movida por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A em face de FERNANDO DIAS FERREIRA, declarando 

rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma 

definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do 

bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título hábil para a 

transferência do certificado de propriedade, cabendo à parte interessada 

o requerimento de cumprimento de sentença quanto a diferença a ser 

apurada em liquidação, se houver.Condeno o réu ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em 

razão da concessão das benesses da assistência judiciária, que concedo 

nesta oportunidade. Transitada em julgado, arquivem-se com as 

anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 812956 Nr: 19438-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE ANDRADE DE ARAUJO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANE CARDOSO 

MACAREVICH - OAB:30264/RS, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 Vistos, etc.

Em atenção ao requerimento de fls. 89/91, intimo o Banco executado, por 

meio de seu patrono, para no prazo de 15 dias, efetuar ao pagamento do 

valor descrito às fls. 91 (que deverá ser devidamente atualizado na data 

do pagamento), sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, 

do CPC/2015.

Empós, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para realização 

de pesquisa por meio do Bacenjud, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 818071 Nr: 24482-52.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., OSMAR 

XAVIER GONÇALVES, LUCIMAR MACHADO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP 140.055, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:OAB/MT 6240

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, 

contrarrazoar o recurso de apelação de fls. 220/227, dando o regular 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 836692 Nr: 41630-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

LOJISTASDO VESTUARIO E CONFECÇOES DE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE A. R. DOS SANTOS - ME, SOLANGE 

APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS, KÁTIA CONCEIÇÃO DA CRUZ E 

SILVA, JOÃO WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 

OAB:6571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO RODRIGUES 

DANTAS - OAB:8085, LUCIANO RODRIGUES DANTAS - OAB:8085/MT, 

LUIZ DA PENHA CORRÊA - OAB:8119, MAURICIO BENEDITO 

PETRAGLIA JR - OAB:7.215

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 345, dando o regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 881412 Nr: 17638-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MAIA EÇA SANTOS, PATRICIA 

MAIA EÇA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se acerca da carta precatória de fls. 88/142, dando o devido 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 884850 Nr: 20152-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDI SCREEN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de cobrança em fase de cumprimento de 

sentença.

O exequente pugnou pelo cumprimento da sentença de fls. 57/58, 

conforme se vê às fls. 60/62, requerendo a intimação da executada via 

mandado.

Pois bem,

 Considerando-se o requerimento de fls. 60/62, determino a expedição de 

mandado de intimação para o(a) executado(a) AUDI SCREEN, no endereço 

de fls. 48, para que no prazo de 15 dias, cumpra a sentença de fls. 57/58, 
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observando-se o cálculo de fls. 62, sob pena de aplicação da multa 

disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Assim, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias, promover ao 

depósito da diligência para cumprimento do mandado expedido nestes 

autos, nos termos do Provimento nº. 07/2017 – CGJ, que implantou o 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Empós, caso o requerido não efetue o pagamento e/ou apresente 

impugnação aos valores apresentados pelo Banco, certifique-se e 

retornem-me os autos conclusos para deliberações e bloqueio on-line, se 

for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 889452 Nr: 22872-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTES CAVALCANTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor da certidão de fls. 76 e término da prestação jurisdicional, 

remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 945753 Nr: 57885-75.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRIFE AUTOMOVEIS ESTACIONAMENTO E 

LAVA JATO LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

15(quinze)dias, sob pena da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1015603 Nr: 29991-90.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES - BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANTONIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738, DINARÚ DA SILVA PAIXÃO - OAB:10105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

15(quinze)dias, sob pena da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1095902 Nr: 8781-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS MARCELO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 52 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1147519 Nr: 30625-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO FLAVIO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Quanto ao pleito de fls. 48, indefiro, uma vez que o autor deve devolver a 

bateria emprestada diretamente ao seu proprietário, cujo telefone se 

encontra descrito no mandado, não tendo suporte legal o seu depósito, 

nesta ação de busca e apreensão.

Ademais, defiro o pleito de fls. 53 no que tange ao Sistema Infojud, 

ocasião em que se chegou ao endereço da exordial (extrato em anexo).

Desta feita, intimo a parte autora para, em 15 dias promover ao depósito 

da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado. Senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 
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próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Após, expeça-se mandado de citação ao endereço da exordial, 

observando o contido na certidão de fls. 34.

Salientando que caso o Oficial de Justiça suspeite de ocultação do 

devedor, proceda sua citação por hora certa, conforme os artigos 252 e 

253 do CPC.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022264-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVA MOURA ALVES ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE CARVALHO FERREIRA FORMIGA OAB - MT0021666A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022264-29.2016.8.11.0041 AUTOR: NIVA MOURA ALVES 

ROCHA RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. Por 

meio da petição Id. 11048367, informa a requerente que efetuaram as 

partes uma composição extrajudicial, na qual efetuou o pagamento de R$ 

5.000,00, destinado à integral quitação do contrato n. 4370175624, objeto 

desta ação, razão pela qual pleiteia pela extinção do feito, na forma do art. 

487, III, “b”, do CPC. Considerando que a autora instruiu seu petitório 

apenas com a cópia do boleto bancário emitido pela parte ré, com a 

inscrição “QUITAÇÃO DO CONTRATO”, por não ter acostado instrumento 

de composição, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e INTIMO o 

réu para, no prazo de 15 dias, apresentar aos autos o termo de acordo 

ou, no mesmo prazo, manifestar se concorda com o pleito de extinção do 

feito, na forma do art. 485, VIII, do CPC, salientando que o decurso do 

prazo sem manifestação será tido por anuência ao pleito. Cumpra-se. Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038240-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SOUZA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1038240-42.2017.8.11.0041 AUTOR: RENATO SOUZA 

GONCALVES RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc... Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem 

assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 

01/2007-CGJ, DEFIRO ao requerente os benefícios da justiça gratuita. 

Tratam-se os autos de Ação Ordinária de Readequação e Restituição de 

Valores Pagos Indevidamente c/c Pediso de Liminar ajuizada por RENATO 

SOUZA GONÇALVES em face de BV FINANCEIRA S/A alegando que os 

juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes são dissonantes 

do custo efetivo total praticado, o que demonstra falta de transparência, 

bem como enseja o cabimento do exame “ex officio” das cláusulas 

abusivas, objetivando, em tutela de urgência pela autorização para a 

consignação mensal em juízo da parcela no valor contratado, pelo 

impedimento da requerida de inserir seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como pela manutenção do bem em sua posse até 

o deslinde do feito. Há de se ter em vista, no entanto, que consoante 

firmado pelo art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC: “§ 2o Nas ações que tenham por 

objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento 

ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar 

na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3o Na 

hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”. Conforme o mencionado dispositivo, o 

financiado deverá realizar tal pagamento diretamente à instituição 

financeira, posto que não há justificativa plausível para que o pagamento 

seja feito em juízo na forma em que livremente entabulada em contrato. 

Deste modo, compete à parte, não obstante o ajuizamento de ação, 

continuar pagando as prestações na forma em que assumidas em 

contrato, qual seja, por meio do pagamento dos boletos bancários. Nesse 

sentido, o posicionamento jurisprudencial: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DEPÓSITO DA PARCELA 

INCONTROVERSA. PRETENSÃO INCIDENTAL VEICULADA APÓS A 

VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.810/2013. ARTIGO 285-B DO CPC. AUSÊNCIA DE 

PERMISSIBILIDADE JURÍDICA (...) 1. Após a vigência da Lei nº 

12.810/2013, modificação legislativa que, dentre outras, acrescentou ao 

CPC o artigo 285-B, desaparece possibilidade jurídica de autorização para 

depósitos totais ou parciais em ações que discutam revisão de obrigações 

decorrentes de contratos bancários, vez que agora se exige o pagamento 

ao credor, no tempo e principalmente modo contratado. Nesse cenário, o 

deferimento dos depósitos consignatórios judiciais iria, inexoravelmente, 

confrontar com o texto da nova lei, vez que embora a consignação seja 

uma espécie do gênero pagamento, não corresponde, por certo, ao modo 

ajustado entre as partes para fazê-lo. 2. (...)” (TJMG - Agravo Interno Cv 

1.0024.13.218976-2/002, Relator (a): Des. (a) Otávio Portes, 16ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 06/11/2013, publicação da súmula em 14/11/2013). 

Assim, tenho não aclarada a probabilidade do direito, de modo que 

INDEFIRO os pedidos formulados em tutela de urgência. Ademais, insta 

consignar a impossibilidade de conhecimento das cláusulas abusivas pelo 

juiz ex officio, ensejando a EMENDA da inicial, caso assim entenda, no 

prazo de 15 dias, QUE DEVERÁ ACOMPANHAR O ATO CITATÓRIO. 

Conforme o disposto nas razões fáticas da inicial pretende a parte autora 

por meio desta ação, a revisão de cláusulas contratuais e, dentre seus 

requerimentos, discute a legalidade de taxas e tarifas administrativas. 

Quanto ao ponto, destaco que no Recurso Especial n. 1.578.526-SP, sob a 

relatoria do insigne Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, foi o 

recurso submetido como paradigma à análise de Repercussão Geral, na 

forma do art. 1.040 do CPC, para a consolidação do entendimento da Corte 

quanto a “validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas 

com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação 

do bem”. Ainda, determinou “a suspensão, em todo o território nacional, 

dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (cf. 

art. 1.037, inciso II, do CPC/2015), ressalvadas as hipóteses de 

autocomposição, tutela provisória, resolução parcial do mérito e coisa 

julgada, de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto, a 

critério do juízo.” Deste modo, por verificar que este feito visa revisar a 

matéria em discussão no aludido Recurso Especial, em estrito cumprimento 

à ordem superior, determino a SUSPENSÃO deste processo, até o 

julgamento do REsp n. 1.578.526-SP. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000772-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLY DAIANY DA SILVA RAMOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIGUEL GARCIA NOGUEIRA OAB - MT18790/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1000772-44.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FRANCIELLY DAIANY DA 

SILVA RAMOS Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO 

DE LIMINAR fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de FRANCIELLY DAIANY DA SILVA 

RAMOS, todos qualificados nos autos em referência, visando à apreensão 

do veículo VW Voyage, placa OBI9098, conforme descrito na peça 

vestibular, diante de a constituição em mora da ré quanto ao contrato de 

financiamento n. 4371209700 celebrado com cláusula de alienação 

fiduciária, pleiteando pela concessão de liminar de busca e apreensão e, 

ao final, a procedência da ação, com a consolidação em definitivo do bem 

em suas mãos, além de a condenação da ré em custas e honorários de 

advogado. Atribuiu à causa o valor de R$ 25.617,77 e acostou os 

documentos Id. 4601918 a 4607097. A liminar foi deferida (Id. 4706315) e 

cumprida aos 03/02/2017 (Id. 11139934 – pág. 5). Por meio da petição Id. 

4833291 a ré pugnou pela dilação de prazo para purgação da mora e em 

contestação Id. 5018593 pleiteou pela concessão das benesses da 

assistência judiciária, aduziu a abusividade na cobrança de juros de mora 

e honorários advocatícios quando nem mesmo havia ação ajuizada, a 

abusividade na cumulação de taxas de permanência, juros de mora, multa 

contratual e correções, pugnando pela remessa dos autos à Contadoria, 

com a improcedência da ação. Impugnação à contestação Id. 6869730. É o 

relatório. Decido. Por observar que a matéria posta em exame dispensa a 

produção de outras provas, com amparo legal no art. 355, I, do CPC, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, ajuizada com amparo legal no Decreto-Lei 911/69, na qual visa 

o autor a apreensão do veículo descrito na inicial, ante a mora da ré e o 

gravame de alienação fiduciária disposto em contrato de financiamento. Da 

documentação encartada com a inicial, é possível extrair a relação 

contratual existente entre as partes, com cláusula de gravame de 

alienação fiduciária sobre o bem descrito pelo autor e devidamente 

apreendido (Id. 11139934 – pág. 5). Da mesma sorte, revela-se 

incontroversa a mora da parte ré, que assumiu em sua manifestação que 

pagou até a parcela n. 18, vencida em 19/06/2016, sem prova de quitação 

desta última mensalidade, enquanto a instituição financeira aduziu na peça 

vestibular, bem assim nas planilhas que a instruem, que à partir da aludida 

prestação não mais ocorreram pagamentos pela ré. Considerando que a 

prova do pagamento, por recibo, é de ônus da parte devedora, que nos 

autos não apresentou nenhum comprovante de quitação, tenho que 

revela-se escorreita a assertiva firmada na inicial, quanto ao 

inadimplemento das prestações n. 18 e seguintes. No tema, MARIA 

HELENA DINIZ elucida: "Se o devedor não pagar a dívida, ficará sujeito às 

conseqüências do inadimplemento da obrigação; daí a necessidade de se 

provar o cumprimento da prestação. Assim, uma vez solvido o débito, 

surge o direito do devedor, que o paga, de receber do credor um elemento 

que prove o que pagou, que é a quitação regular; de reter o pagamento 

enquanto esta não lhe for dada (CC, art. 939; C.Comercial, art. 434, CTN, 

art. 205), ou de consignar em pagamento (CC, art. 941), ante a recusa do 

credor em dar a quitação, citando o credor para esse fim, de forma que o 

devedor ficará quitado pela sentença que condenar o credor (CPC, arts. 

890 e 900), pois a recusa do credor, como veremos oportunamente, 

caracteriza mora creditoris. [...] O recibo é, pois, o instrumento da 

quitação. É preciso lembrar que o ônus da prova do pagamento cabe ao 

devedor ou a seu representante, por se tratar de um dos fatos extintivos 

da obrigação." (Curso de Direito Civil Brasileiro, Saraiva, 5ª ed., v. 2, p. 

199/200). Quanto ao requerimento para purgar a mora, trata-se de prazo 

peremptório, cabendo o exercício de tal faculdade no prazo disposto em 

lei, cujo início se computa do cumprimento da liminar, motivo pelo qual 

mostra-se manifesta a preclusão. Assim a lição doutrinária acerca do 

tema: "A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não 

uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, 

pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela 

prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no 

processo (preclusão lógica). (Nelson Nery Junior, Código de Processo 

Civil Anotado e Legislação Extravagante, 7ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, p. 809). Por não ter a requerida cumprido o seu ônus 

processual de efetuar em juízo a purgação da mora no prazo legal, resta 

evidenciada a preclusão, bem como a falta de interesse na efetivação 

desse, ante o tempo transcorrido. Nesse sentido, o posicionamento 

firmado pelo STJ em Recurso Repetitivo: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido”. (REsp 1418593/MS, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/05/2014, DJe 27/05/2014). Posto isso, sem ensejo na discussão quanto 

ao ponto. Quanto a tese de abusividade na cobrança de juros de mora e 

honorários advocatícios quando não havia ação ajuizada, por não haver 

provas quanto a sua assertiva, descabe o conhecimento deste pleito, o 

mesmo se falando quanto à cumulação da comissão de permanência com 

demais encargos, já que, apesar de restar sedimentado pelos Tribunais 

Superiores, inclusive com a emissão de Súmulas, acerca da inviabilidade 

de tal prática, do minucioso exame do contrato objeto de revisão nestes 

autos, é possível verificar que este encargo – comissão de permanência - 

não foi expressamente pactuado. Feitas essas considerações, não 

cabendo acolhida aos pleitos firmados pela ré e, restando presentes os 

pressupostos legais de constituição e desenvolvimento do processo, 

aliada a prova documental inequívoca, de rigor a procedência do feito. 

Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de 

Busca e Apreensão movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A em face de FRANCIELLY DAIANY DA SILVA RAMOS, declarando 

rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma 

definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do 

bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título hábil para a 

transferência do certificado de propriedade. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de 

cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência 

judiciária, que concedo nesta oportunidade. Transitada em julgado, 

arquivem-se com as anotações e baixas devidas. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001412-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESUINO DE FARIAS (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030875-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DE MEDEIROS SANTANA (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019023-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003062-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENEFRIDA VAREIO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Gabriella Gahyva, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032813-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REIS ROCHA & PEREIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Gabriella Gahyva, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029605-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDOIRDO SEBASTIAO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA OAB - MT19593/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014768-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUKE CESAR LIMA BEZERRA OAB - MT22089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO NORBERTO CARNEIRO MAYER (EXECUTADO)

MIGUEL BARACAT NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora devidamente intimada 

para manifestar sobre Decurso de Prazo de Dilação, no prazo legal. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019664-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM COSTA CAMPOS (EXECUTADO)

ROBERTA VERA FERREIRA MIRANDA (EXECUTADO)

SCANDALO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000594-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PHANY PET SHOP - COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS EIRELI - 

EPP (EXECUTADO)

DAPHANE DA CRUZ E SILVA (EXECUTADO)

MARIA DIAS DE MORAES E CRUZ (EXECUTADO)

ERALDO DA CRUZ E SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005790-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE MARIA FERREIRA BARSOTTI SEBASTIAO OAB - SP213796 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ROGERIO CANDIDO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Vistos, etc. Considerando a 

existência de título executivo extrajudicial e mora da parte requerida, 

Converto a presente em Ação de Execução Forçada, proceda-se as 

anotações necessárias, na autuação, etiqueta do processo e Distribuidor. 

Após, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. 

(art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça 

efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários 

ao pagamento do principal e acessórios, bem como proceder a avaliação 

do bem penhorado e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. 

Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o 

pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão 

reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 12.04.2017

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005619-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 
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distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br Vistos, etc. Defiro a 

emenda da inicial para surtir seus efeitos legais. Anote-se.Cumpra-se 

determinação dos autos, com a alteração da emenda da inicial.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017732-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXXI DRAGO DISTRIBUICAO DE TITULOS E VALORES IMOBILIARIOS, 

MINERACAO E IMPORTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ELIAS ORTIZ GONSALEZ (EXECUTADO)

ALEX SANDRE ELIAS DE OLIVEIRA ORTIZ (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 23.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023819-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO PACHECO DI LORETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT0009946A-O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Mantenho a determinação dos autos, pois é dispensável a 

pesquisa pretendida pelo autor, considerando que o requerido está 

habilitado nos autos, o que não foi encontrado foi o bem. Assim, deverá o 

autor cumprir determinação no prazo legal, sob pena de extinção do feito. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008526-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017451-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA ALVES LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

NOTA AO REQUERIDO/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso 

de apelação acostado aos autos, no prazo de Lei. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022619-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora, manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Suzana N. 

Paraguassu, Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025293-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO ANDRADE FLORENTINO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Faculto ao credor o levantamento do valor bloqueado. 

Intime-se a parte executada para indicar bens passíveis de penhora, como 

postulado nos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 23.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016937-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO AMARAL ARAUJO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, onde o requerido atualizou o débito em 

atraso anunciado na inicial, Julgo por Resolução de Mérito a ação, com 

fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, 

recolha-se mandado sem cumprimento. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao Detran para 

exclusão da restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  2 3 . 0 1 . 1 8  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000371-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE DA CONCEICAO ALVES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, onde o requerido atualizou o débito em 

atraso anunciado na inicial, Julgo por Resolução de Mérito a ação, com 

fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, 

recolha-se mandado sem cumprimento. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao Detran para 

exclusão da restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  2 3 . 0 1 . 1 8  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019496-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO SANTOS ARAUJO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. O processo de conhecimento somente é enviado ao arquivo 

após encerrada a prestação jurisdicional, o que não ocorreu no caso em 

tela. Assim, deverá o autor manifestar nos autos, no prazo legal, 

postulando pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto 

Lei n. 911/69, em face não localização do bem, sob pena de extinção. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017744-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONEL BARBOSA NUNES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. A dilação pretendida já foi deferida nos autos. Assim, deverá 

o autor no prazo legal dar prosseguimento ao feito. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000985-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILSON BENEDITO DE CAMPOS OAB - MT15575/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Mantenho determinação dos autos, pois não há sequer 

comprovação de entrega de declaração de imposto de renda da pessoa 

jurídica ao Órgão competente. Decorrido o prazo legal, certifique-se e 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 23.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000877-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MHM COMERCIO DE REVESTIMENTOS E ASSESSORIA DE CONDOMINIOS 

LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OMAR KHALIL OAB - MT0011682A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

 

Vistos, etc. O pedido inicial é indenização moral em face de restrição 

cadastral, o que exclui a competência das Varas Especializadas em Direito 

Bancário conforme Provimento da Conselho da Magistratura. Assim, 

remeta-se o feito ao Distribuidor para envio a uma das Varas Cíveis de 

Feitos Gerais desta Capital. Cumpra-se. Cuiabá, 19.01.17 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001035-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Custas pelo desistente. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. Cuiabá, 23.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015022-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora proceder a 

complementação de diligência do Oficial de Justiça, fazendo o depósito do 

valor solicitado na conta e banco indicados na certidão e comprovar o 

pagamento autos, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024754-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMA CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

JOSE EMILIO MARTINS JUNIOR (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 01/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022412-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANAIL PROCOPIO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL CALMON FREITAS COSTA OAB - MT12368/B (ADVOGADO)

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727/O (ADVOGADO)

 

Deverá a parte requerida tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015162-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI ARRUDA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

 

Deverá a parte requerida tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004536-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO BRAGA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0006120A (ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 13262 Nr: 3179-75.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L ANDRADE MARINHO, LUIZ ANDRADE 

MARINHO, ESPOLIO DE CONCEIÇÃO CHAVES MARINHO, LUIZ GONZAGA 

CHAVES MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANDRO CHAVES TORRES - 

OAB:13487

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora depositar os 

emolumentos no valor de 12,48 (doze reais e quarenta e oito 

centavos)cartório do 6º Serviço Notarial de Cuiaba, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 783633 Nr: 37371-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREAL SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAYANA KAREN DA SILVA 

SEBA - OAB:15509

 Vistos, etc.

No caso em tela, foi prolatada sentença homologatória de acordo.

Assim, caso pretenda o credor executar o acordo deverá fazer pedido 

correto de execução de sentença.

Certifique-se o trânsio em julgado da sentença, havendo pedido do autor, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 945213 Nr: 57513-29.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGLIO IMPORTACAO E COMERCIO DE ALHO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1114767 Nr: 16587-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA ALIANÇA COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA, 

CARLOS ROBERTO SILVA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora se manifestar sobre as correspondências 

devolvidas às fls. 105/106, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1119894 Nr: 18733-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI, DARLENE 

SEBASTIANA DE ASSIS BARINI, TIAGO VIANNA DE ARRUDA, AURORA 

CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARIANA ZACARKIM 

BARÃO - OAB:14955/MT, FRANCISMÁRIO MOURA VASCONCELOS - 

OAB:10624, ROGÉRIO BARÃO - OAB:OAB/MT 8313

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: "Vistos, etc. Recebo os embargos de 

declaração, se no prazo, certifique-se. Entretanto, analisando seus 

argumentos verifica-se que não são capazes de alterar d despacho 

prolatado o qual mantenho por entender que seu pedido está em 

desacordo da legislação vigente. Assim, cumpra-se a referida em todos 

seus termos. Cumpra-se a determinação do processo conexo. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1220598 Nr: 11663-44.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXECTIS ADMINISTRAÇÃO E PART S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A - CRÉDITO IMOBILIÁRIO, 

DIPLOMATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕ, ESPÓLIO 

DE JOSÉ GUY VILLELA A. FILHO, TANIA MARA DELPHINO RIBEIRO 

AZEVEDO, JOÃO BATISTA BEZERRA ITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre a 

impugnação aos embargos de fls. 110/111, no prazo de Lei.

NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes especificar as provas que 

pretendem produzir, no prazo legal de 05 (dias) úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 446544 Nr: 20831-17.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

LOJISTAS DOS VESTUARIO E CONFECÇOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. DA COSTA INSTALAÇÕES, MAICON 

MORAES DA COSTA, ILMA TAVARES DA COSTA, JOSÉ ALVES DA 

COSTA, WILKER MORAES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, 

JOEVERTON SILVA DE JESUS - OAB:9946, MARCIONE MENDES DE 

PINHO - OAB:13267

 NOTA À PARTE AUTORA: "Vistos, etc. Proceda-se abertura de novo 

volume. A ação tem como credor a Cooperloja e não a Cooperativa ditada 

à fl.347. Assim, intime-se o postulante para esclarecer o pedido. Após, 

diga o credor. Cumpra-se."
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 811023 Nr: 17524-50.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON LANA BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILÉIA DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:11297, WILLIAM HEMILLIESE O. SILVA - 

OAB:14.514-E / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA P. 

de O. MATOS - OAB:16.864-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

304,98 (trezentos e quatro reais e noventa e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 227,83 (duzentos e vinte e sete reais e oitenta e oito 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 77,15 (setenta e sete 

reais e quinze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 826219 Nr: 32161-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J B QUINTINO DE LIMA ME, JOÃO BATISTA 

QUINTINO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: "Vistos, etc. Recebo os embargos de 

declaração, se no prazo, certifique-se. Entretanto, analisando seus 

argumentos verifica-se que não são capazes de alterar o despacho 

lançado, considerando que não se trata de perícia, mas sim, de nova 

avaliação, que deverá ser custeada pelo credor neste processo 

executivo, pois ali serão efetivados dados necessários para o bem ir para 

hasta pública. Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 898617 Nr: 28803-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX ARIEL TONIAZZO, ELIZANDRO JUNIOR 

TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6.605/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 6.487

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora depositar os 

emolumentos no valor de 12,48(doze reais e quaretna e oito 

centavos)cartório do 6º Serviço Notarial de Cuiaba, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1107909 Nr: 13815-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

CENTRO OESTE PANTANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDA MARIZA COSTA, CARMEM CORREA 

FERREIRA, SEBASTIANA SILVA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENE CAROLINA FERREIRA 

SOUZA - OAB:22477/MT, HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:22475-O/MT

 Vistos, etc.

Partilho do entendimento que o salário por possuir natureza alimentar é 

impenhorável, não servindo para garantir dívida com Institutição 

Financeira.

De outra banda, não há como proceder penhora em bens não 

pertencentes a parte executada.

Assim, deverá o autor indicar outros bens passíveis de penhora, no prazo 

legal e após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1141113 Nr: 27874-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 OTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora proceder a 

complementação de diligência do Oficial de Justiça, fazendo o depósito do 

valor R$. 221,69 (duzentos e vinte e um reais e sessenta e nove 

centavos) solicitado na conta corrente 7932-4 e agência 3499-1, Banco 

do Brasil S/A titularidade do oficial de justiça Eder Gomes de Moura, CPF 

161.991.461-15, indicados na certidão acostada aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1168877 Nr: 39630-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS, SADI LUIZ BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRCIO ROBERTO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1271391 Nr: 28123-09.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DO BANCO MORADA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTELMO ZILIO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO IGNACIO PINHEIRO 

DE MACEDO - OAB:RJ 65.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se servindo de mandado.

Não sendo justiça gratuita e o autor não fazendo o preparo no prazo legal, 

certifique-se e devolva-se com as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros
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 Cod. Proc.: 454181 Nr: 25795-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOYOTA LEASING DO BRASIL S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ROESE ZERWES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:14.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MARTINS 

SALVATIERRA - OAB:19575

 Vistos, etc.

 Cumpre ressaltar que o requerido juntou apenas neste momento os 

carnês para a apuração das parcelas vencidas referente ao contrato 

firmado entre as partes conforme fls. 567/600.

Por outro lado, o requerente, também acostou aos autos a nota fiscal da 

venda do bem após a determinação judicial.

 Contudo, referidos documentos são necessários para o deslinde da 

questão sobre o valor do VRG a ser ou não restituído.

É notório que o poder instrutório conferido pelo art. 370 do CPC autoriza o 

Magistrado a realização de provas que entende pertinente para o 

julgamento da demanda. Inclusive, é o entendimento da Corte Superior no 

sentido de admitir a juntada de documentos após o momento processual 

oportuno (AgRg no REsp 1440037/RN.

Assim, deverão ser levados em consideração pelo Contador Judicial os 

carnês acostados nos autos, bem como o valor da venda realizada 

conforme Nota Fiscal de fl. 483 e não pela Tabela Fipe.

E ainda, o início da contagem dos juros na atualização no caso de 

restituição ao requerido é a partir do transito em julgado, visto que o 

requerente até a liquidação da sentença não encontrava-se em mora.

Ademais, apenas as despesas devidamente comprovadas nos autos 

deverão ser abatidos do preço da venda.

Deste modo, determino a remessa dos autos ao Contador para retificar o 

cálculo apresentado às fls.556/559, conforme acima decido.

Após, digam as partes e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 756822 Nr: 8959-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. NEITZEL ME, WANDERLUCIO NEITZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Faculto ao credor o levantamento dos valores penhorados. Expeça-se 

alvará.

Oficie-se como por ele postulado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 770466 Nr: 23488-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPLAK COMUNICAÇÃO VISUAL ME, 

ORLANDO MENEZES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:6.618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

A tentativa de penhora on line já foi realizada nos autos, sem sucesso.

Assim, intime-se o autor para indicar bens passíveis de penhora no prazo 

legal e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 771363 Nr: 24429-08.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO AMAZONICO DE ENSINO PESQUISA 

EXTENSÃO LTDA, LEANDRO RODRIGO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: "Vistos, etc. Em face da hasta pública 

negativa, determino que antes do envio para nova designação e 

considerando o lapso de tempo da avaliação, o seguinte: Proceda-se nova 

avaliação do bem penhorado, com especificação de valor de mercado, 

existência de benfeitorias e constatação sobre ocupação do referido. 

Nomeio como perito o Sr. Luiz Gustavo Figueiredo - (65)99972-6854/ 

3623-2556, fixando o valor dos honorários periciais em R$ 1.500,00(um mil 

e quinhentos reais) a ser depositado pelo autor, no prazo legal. Deverá o 

autor apresentar certidão de débito de imposto ou negativa. Após, 

atualize-se o débito e remeta-se o feito à Central de Venda Judicial. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 807318 Nr: 13790-91.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETHE ARRUDA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

760,40 (setecentos e sessenta reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 380,20 (trezentos e oitenta reais e vinte centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 380,20 (trezentos e oitenta reais 

e vinte centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 849012 Nr: 52273-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, 

LORRAN BONFIM GUTIRREZ, SARA ANGÉLICA SABO DE OLIVEIRA 

GUTIERREZ, OIRAN FERREIRA GUTIERREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4411

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias. Após, diga-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 850903 Nr: 53920-26.2013.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO SANCHES MELHADO, DAISY RENSI 

SABINO, MARIA APARECIDA DE QUEIROZ MELHADO, ESPÓLIO DE 

ANTONIO MIGUEL SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, MARCÍLIO VEIGA 

ALVES FERREIRA - OAB:OAB/SP 175045

 Fica a parte executada ESPÓLIO DE ANTONIO MIGUEL SABINO 

devidamente intimada, na pessoa de seu advogado Dr. Marcílio Veiga 

Alves Ferreira, OAB/SP n° 175.045, a se manifestar sobre os Cálculos do 

Contador de fls. 172/175, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 891696 Nr: 24353-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQ. 

EMP. MICROEMP. DA BAIXADA CUIABANA, MAURÍCIO LUCIO NANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELE DA SILVA KLOCK FREITAS, 

GABRIELE DA SILVA KLOCK - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:6.618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

A tentativa de penhora on line já foi realizada nos autos, sem sucesso.

Assim, intime-se o autor para indicar bens passíveis de penhora no prazo 

legal e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 943892 Nr: 56805-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI CELINO CREMASCO, VANIA 

MARIA TAVARES CREMASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AIRES TEIXEIRA - 

OAB:18-527, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para indicar bens passíveis de penhora. Após, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 953819 Nr: 1946-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA, 

EDIVALDO DIAS DE OLIVEIRA, JOSÉ RODRIGUES CRESPILHO, MARIA 

NELIDE TREVISAN CRESPILHO, VANILSON DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A / MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT, 

ISABELLY FURTUNATO - OAB:21.705-B/MT, KALINCA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15598, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15.598/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o credor para apresentar demonstrativo de débito atualizado 

para efetivar a penhora on line. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1053128 Nr: 47962-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. C. L. A. A. OURO VERDE DE MATO GROSSO- 

SICREDI OURO VERDE -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS IKEDA, ANDREIA DOMINGAS 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para indicar bens passíveis de penhora. Após, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1064066 Nr: 52742-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIZAEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:88492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo por 

Resolução de Mérito a ação, em todos seus termos, com fundamento no 

que dispõe o artigo 487–I e artigos 700 e seguintes do Código de Processo 

Civil, Constituo de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o 

mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 

22.463,20(vinte e dois mil, quarocentos e sessenta e três reais e vinte 

centavos), devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices 

ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, 

Título II, Capítulos II e IV do CPC.Condeno a parte requerida nas custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro 

em 10%(dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação.Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo. 

Após, intime-se a parte requerida para pagar a condenação no prazo de 

quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por cento e expedição 

de mandado de execução e avaliação. P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1157154 Nr: 34733-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS, SADI LUIZ BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA ROCHA DA COSTA – ME, FLAVIA 

ROCHA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A tentativa de penhora on line já foi realizada nos autos, sem sucesso.

Assim, intime-se o autor para indicar bens passíveis de penhora no prazo 

legal e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1259570 Nr: 24245-76.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNOLD LUCHTENBERG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O

 Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo com 

Resolução de Mérito a presente Ação de Embargos à Execução com 

fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo 

Civil e Julgo Extinto o processo de Execução em apenso nº 

869-82.1985.811.0041, Código 335642, vez que no presente caso se 

configurou a prescrição intercorrente.Condeno o exequente/embargado 

nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente 

corrigidos a partir do ajuizamento da ação.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo. Após, extraiam-se 

cópias dos julgados e da certidão de trânsito em julgado, juntando-as na 

Ação de Execução nº 869-82.1985.811.0041, Código 335642, em apenso 

e após, intime-se a parte embargante/executada para pagar a condenação 

em quinze dias, sob pena de multa de dez por cento e penhora.P. R. 

I.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1266944 Nr: 26650-85.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, JOSÉ ANTONIO 

EMANOEL DA SILVA, BARBOSA BARBOSA E CALIL LTDA ME, ADRIEN 

MAURICIO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LUIS NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10.579/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - 

OAB:10.479/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

5.308/A, NELSON FREDERICO HUNZE PINTO - OAB:9297

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO DO EXECUTADO: Deverá o Dr. Leonardo 

Luiz Nunes Bernazzolli, OAB/MT n° 10.479, regularizar a sua 

representação processual, aja vista que é patrono da parte autora e de 

um dos requeridos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1266944 Nr: 26650-85.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, JOSÉ ANTONIO 

EMANOEL DA SILVA, BARBOSA BARBOSA E CALIL LTDA ME, ADRIEN 

MAURICIO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LUIS NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10.579/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - 

OAB:10.479/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

5.308/A, NELSON FREDERICO HUNZE PINTO - OAB:9297

 Ficam as partes embargadas BANCO BRADESCO S/A, BARBOSA 

BARBOSA E CALIL LTDA ME e ADRIEN MAURICIO BARBOSA devidamente 

intimadas, na pessoa de seus advogados Dr. Marcos Antônio A. Ribeiro, 

OAB/MT n° 5.308/A, Dr. André Luiz C. N. Ribeiro, OAB/MT n° 12.560, Dr. 

Nelson Frederico Hunze Pinto, OAB/MT n° 9.297 e Dr. Leonardo Luiz 

Nunes Bernazzolli, OAB/MT n° 10.479, para apresentar resposta à 

presente Ação de Embargos de Terceiro, no prazo de Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 786149 Nr: 40036-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILEN FRANC DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO F. ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada sendo 

requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 874177 Nr: 12780-75.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABA IMPORTADOS DE OCULOS LTDA - ME, 

SAULO DA CRUZ CARDOSO, IZOMARA DA CRUZ CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:20.366 - PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Intim-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 929184 Nr: 48806-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STJ EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, 

PRISCYLA TALLITA ECKERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:8238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se a presente, servindo de mandado. Após, devolva-se.

Não havendo comprovação de guia de distribuição, diligência ou 

informação de oferecimento de meios, no prazo legal, certifique-se e 

devolva-se a presente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1014120 Nr: 29362-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORRISO SO PISOS MATERIAIS P/ 

CONTRUÇÃO LTDA, JOÃO BATISTA DE FREITAS, SAMUEL MARCELO 

BARRETO BISSOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:MT 6193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se a presente, servindo de mandado. Após, devolva-se.

Não havendo comprovação de guia de distribuição, diligência ou 

informação de oferecimento de meios, no prazo legal, certifique-se e 

devolva-se a presente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1087746 Nr: 5079-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. M. DOS SANTOS CONFECÇOES - ME, 

CLAUDIA MARIA DOS SANTOS, MAKSOEL DHIONSON DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se a presente, servindo de mandado. Após, devolva-se.

Não havendo comprovação de guia de distribuição, diligência ou 

informação de oferecimento de meios, no prazo legal, certifique-se e 

devolva-se a presente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1134883 Nr: 25025-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FELIPE RIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo por 

Resolução de Mérito a ação, em todos seus termos, com fundamento no 

que dispõe o artigo 487–I e artigos 700 e seguintes do Código de Processo 

Civil, Constituo de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o 

mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 

49.585,05(quarenta e nove mi, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinco 

centavos), devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices 

ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, 

Título II, Capítulos II e IV do CPC.Condeno a parte requerida nas custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro 

em 10%(dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação.Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo. 

Após, intime-se a parte requerida para pagar a condenação no prazo de 

quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por cento e expedição 

de mandado de execução e avaliação. P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1175653 Nr: 42313-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA AMÉLIA SALTON REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTINA PONCE DEVULSKY 

MANRIQUE - OAB:3823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se a presente, servindo de mandado. Após, devolva-se.

Não havendo comprovação de guia de distribuição, diligência ou 

informação de oferecimento de meios, no prazo legal, certifique-se e 

devolva-se a presente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1199162 Nr: 4352-02.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMATA PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA, JOÃO LUIZ CINTRA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se a presente, servindo de mandado. Após, devolva-se.

Não havendo comprovação de guia de distribuição, diligência ou 

informação de oferecimento de meios, no prazo legal, certifique-se e 

devolva-se a presente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1227992 Nr: 14135-18.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDIR PAULO MÜHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP 140.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se a presente, servindo de mandado. Após, devolva-se.

Não havendo comprovação de guia de distribuição, diligência ou 

informação de oferecimento de meios, no prazo legal, certifique-se e 

devolva-se a presente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1260421 Nr: 24541-98.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO TOMCZYK, EDUARDO TOMCZYK, 

ANNEMARIE PFANN TOMCZYK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se a presente, servindo de mandado. Após, devolva-se.

Não havendo comprovação de guia de distribuição, diligência ou 

informação de oferecimento de meios, no prazo legal, certifique-se e 

devolva-se a presente.

Cumpra-se.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034576-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO (REQUERENTE)

ANTONIO MIGUEL SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT0006351A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1034576-03.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ANTONIO MIGUEL 

SABINO FILHO, ANTONIO MIGUEL SABINO REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL S/A Vistos etc. Tem-se em perspectiva ação revisional com 

pedido de tutela antecipada ajuizada por ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO 

em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos, pelos 

fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na inicial. É o relato do necessário. 

Fundamento e DECIDO: A tutela de urgência foi inserida no art. 300, do 

CPC, e será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (grifamos). Conquanto, 

conjecturo que não é o caso do deferimento do adiantamento pretendido, 

considerando que os elementos de convicção apresentados no presente 

momento processual pelo requerente não denotam o probabilidade do 

direito, uma vez que não se averiguam de plano, os vícios contratuais 
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apontados. Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a concessão do pleito de cancelamento ou de abstenção da 

inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito 

depende da comprovação do direito com a presença concomitante de três 

elementos: “a) ação proposta pelo contratante contestando a existência 

integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança 

indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal 

Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;c) sendo parcial a contestação, 

que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução 

idônea, a critério do magistrado[1]”. Com efeito, na espécie, restaram 

insatisfeitos os mencionados requisitos, em especial a demonstração da 

efetiva cobrança indevida, com amparo na jurisprudência predominante 

dos Tribunais Superiores. Portanto, circunspecto que se expecte, a 

angularização do feito, de modo a que se obtenham maiores elementos 

sobre a questão, sendo oportuno ressaltar que a tutela de urgência pode 

ser reexaminada em qualquer fase do processo. Corroborando o 

entendimento profligado nesta decisão trago à colação os seguintes 

arestos: “Em sede de ação que questiona a abusividade de cláusulas de 

contratos de financiamento, o pedido de tutela antecipada que autoriza o 

depósito de valores elaborados unilateralmente pela parte interessada, a 

fim de evitar a inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção 

ao crédito e descaracterizar a mora, precisa estar fundamentado na 

verossimilhança do direito alegado. Ademais, importa considerar a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." Agravo não provido. 

Processo AI 1501042420118260000 SP 0150104-24.2011.8.26.0000 

Orgão Julgador12ª Câmara de Direito Privado Publicação 23/09/2011. 

Julgamento 21 de Setembro de 2011. Relator Sandra Galhardo Esteves 

(destacamos) “Ementa - TUTELA ANTECIPADA. CONTRATOS 

BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE 

DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COBRANÇA DE JUROS ACIMA DE 12% 

AO ANO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. PEDIDO DE DEPÓSITO DE 

VALORES “INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO 

ELABORADO UNILATERALMENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. O pedido 

liminar deve estar fundamentado, dentre outros requisitos, na 

plausibilidade do direito invocado. Agravo não provido. Processo AG 

2089803520128260000 SP 0208980-35.2012.8.26.0000. TJ –SP Órgão 

Julgador 12ª Câmara de Direito Privado. Julgamento 24 de Outubro de 

2012. Relator Sandra Galhardo Esteves” (grifamos) “TUTELA 

ANTECIPADA. Revisional de contrato bancário c.c. consignação judicial do 

valor tido como incontroverso. Manutenção da posse do veículo financiado 

e impossibilidade de inscrição do nome do mutuário nos cadastros de 

inadimplentes. Impossibilidade. Jurisprudência desta C. Câmara. Recurso 

não provido”. (AI n.º 0104336-41.2012.8.26.0000 TJSP/12ª Câmara de 

Direito Privado” (grifo nosso) ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela lançado na inicial. No 

mais, cite-se a requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal 

consignado às advertências legais. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2017. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO [1]REsp 527618/RS, Rel. Min. Cesar Asfor 

Rocha, Segunda Seção, DJ de 24/11/2003 p. 214

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034576-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO (REQUERENTE)

ANTONIO MIGUEL SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT0006351A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1034576-03.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ANTONIO MIGUEL 

SABINO FILHO, ANTONIO MIGUEL SABINO REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL S/A Vistos etc. Tem-se em perspectiva ação revisional com 

pedido de tutela antecipada ajuizada por ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO 

em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos, pelos 

fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na inicial. É o relato do necessário. 

Fundamento e DECIDO: A tutela de urgência foi inserida no art. 300, do 

CPC, e será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (grifamos). Conquanto, 

conjecturo que não é o caso do deferimento do adiantamento pretendido, 

considerando que os elementos de convicção apresentados no presente 

momento processual pelo requerente não denotam o probabilidade do 

direito, uma vez que não se averiguam de plano, os vícios contratuais 

apontados. Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a concessão do pleito de cancelamento ou de abstenção da 

inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito 

depende da comprovação do direito com a presença concomitante de três 

elementos: “a) ação proposta pelo contratante contestando a existência 

integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança 

indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal 

Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;c) sendo parcial a contestação, 

que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução 

idônea, a critério do magistrado[1]”. Com efeito, na espécie, restaram 

insatisfeitos os mencionados requisitos, em especial a demonstração da 

efetiva cobrança indevida, com amparo na jurisprudência predominante 

dos Tribunais Superiores. Portanto, circunspecto que se expecte, a 

angularização do feito, de modo a que se obtenham maiores elementos 

sobre a questão, sendo oportuno ressaltar que a tutela de urgência pode 

ser reexaminada em qualquer fase do processo. Corroborando o 

entendimento profligado nesta decisão trago à colação os seguintes 

arestos: “Em sede de ação que questiona a abusividade de cláusulas de 

contratos de financiamento, o pedido de tutela antecipada que autoriza o 

depósito de valores elaborados unilateralmente pela parte interessada, a 

fim de evitar a inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção 

ao crédito e descaracterizar a mora, precisa estar fundamentado na 

verossimilhança do direito alegado. Ademais, importa considerar a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." Agravo não provido. 

Processo AI 1501042420118260000 SP 0150104-24.2011.8.26.0000 

Orgão Julgador12ª Câmara de Direito Privado Publicação 23/09/2011. 

Julgamento 21 de Setembro de 2011. Relator Sandra Galhardo Esteves 

(destacamos) “Ementa - TUTELA ANTECIPADA. CONTRATOS 

BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE 

DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COBRANÇA DE JUROS ACIMA DE 12% 

AO ANO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. PEDIDO DE DEPÓSITO DE 

VALORES “INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO 

ELABORADO UNILATERALMENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. O pedido 

liminar deve estar fundamentado, dentre outros requisitos, na 

plausibilidade do direito invocado. Agravo não provido. Processo AG 

2089803520128260000 SP 0208980-35.2012.8.26.0000. TJ –SP Órgão 

Julgador 12ª Câmara de Direito Privado. Julgamento 24 de Outubro de 

2012. Relator Sandra Galhardo Esteves” (grifamos) “TUTELA 

ANTECIPADA. Revisional de contrato bancário c.c. consignação judicial do 

valor tido como incontroverso. Manutenção da posse do veículo financiado 

e impossibilidade de inscrição do nome do mutuário nos cadastros de 

inadimplentes. Impossibilidade. Jurisprudência desta C. Câmara. Recurso 

não provido”. (AI n.º 0104336-41.2012.8.26.0000 TJSP/12ª Câmara de 

Direito Privado” (grifo nosso) ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela lançado na inicial. No 

mais, cite-se a requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal 

consignado às advertências legais. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2017. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO [1]REsp 527618/RS, Rel. Min. Cesar Asfor 

Rocha, Segunda Seção, DJ de 24/11/2003 p. 214

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1035922-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1035922-86.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: CROACIA 

COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - 

EPP EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Visando a segura 

apreciação do pedido de AJG formulado na inicial, determino que a parte 
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autora seja intimada para, no prazo de 15 dias, trazer aos autos, 

comprovante da condição financeira noticiada na espécie. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de novembro de 

2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036406-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO APARECIDO RAMAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1036406-04.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ANTONIO 

APARECIDO RAMAO Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a 

parte autora pugna pela extinção e o arquivamento do presente feito (ID. 

10993738), desnecessária a anuência do requerido, eis que não foi citado 

para integrar a lide. Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pelo autor no ID. 10993738, 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas processuais pela parte autora. Certifique-se, desde logo, o 

trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas 

de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2017. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036921-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUALTON REUTER DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1036921-39.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: GUALTON REUTER DE 

MIRANDA Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte autora 

pugna pela extinção e o arquivamento do presente feito (ID. 11097169), 

desnecessária a anuência do requerido, eis que não foi citado para 

integrar a lide. Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pelo autor no ID. 11097169, 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas processuais pela parte autora. Certifique-se, desde logo, o 

trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas 

de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2017. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037137-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCALA CONSTRUCOES,SANEAMENTOS,AGROPE E TRANSPORTES LTDA 

- ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1037137-97.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: SCALA 

CONSTRUCOES,SANEAMENTOS,AGROPE E TRANSPORTES LTDA - ME 

Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte autora pugna pela 

extinção e o arquivamento do presente feito (ID. 11141135), 

desnecessária a anuência da parte requerida, eis que não foi citada para 

integrar a lide. Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela autora no ID. 11141135, 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas processuais pela autora. Certifique-se, desde logo, o trânsito 

em julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de 

estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2017. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037292-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAILSON DE SOUZA NEVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1037292-03.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: NAILSON DE 

SOUZA NEVES Visto etc. A constituição em mora do devedor deverá ser 

comprovada por carta registrada expedida por intermédio do Cartório de 

Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 

Inteligência do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. A notificação 

sempre deve ser dirigida ao endereço do cliente, que consta no contrato. 

Destaco, que não é necessário o recebimento pessoal da notificação pelo 

comprador neste caso, bastando apenas o recebimento da notificação, 

porém somente se a notificação foi direcionada ao endereço constante no 

contrato. Caso outro, seria considerada válida para comprovação da mora 

a notificação enviada a endereço diverso do contrato se o recebimento da 

notificação for pessoal, ou seja, se constasse a assinatura do devedor. 

No caso dos autos, verifica-se, que a notificação do réu, realizada 

através de notificação extrajudicial, foi expedida para endereço diverso 

daquele que consta no contrato. Por esta razão, tendo em vista que a 

correspondência de notificação do requerido foi encaminhada a endereço 

diverso do que consta no contrato, nos termos do art. 330, I, do CPC, deve 

o autor emendar a inicial para trazer aos autos comprovante válido de 

notificação sob pena de indeferimento desta, em quinze (15) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de dezembro de 2017. Jorge Iafelice dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1035970-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. TRANSPORTE - EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1035970-45.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: A. R. TRANSPORTE - EIRELI - ME Vistos etc. Trata-se de 

Incidente de Busca e Apreensão, oriunda da 1ª Vara Cível de Colinas do 

Tocantins. Recolhidas as custas e diligências, , cumpra-se a decisão de 

ID, em conformidade com o art. 3º, parágrafos 12[1] e 13[2], do Decreto-lei 

nº 911/69. Apreendido o bem móvel, encaminhem-se os autos ao Juízo 

originário. Intime-se Expeça-se o necessário Cumpra-se. Cuiabá/MT, 1 de 

dezembro de 2017 Jorge Iafelice dos Santos Juiz de Direito [1] § 12. A 

parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde 

foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem 

estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que 

em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for 

o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do 

veículo. [2] § 13. A apreensão do veículo será imediatamente comunicada 
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ao juízo, que intimará a instituição financeira para retirar o veículo do local 

depositado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035084-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIL BENEDITO VENTURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLY GERALDO PINHEIRO OAB - MT16549 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1035084-46.2017.8.11.0041 AUTOR: JOACIL BENEDITO 

VENTURA RÉU: BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL Vistos 

etc. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciaria gratuita 

vindicados na peça isagógica. Tem-se em perspectiva ação revisional de 

contrato de empréstimo consignado desconto em folha c/c indenização 

por danos morais e materiais cumulada com pedido de tutela ajuizada por 

JOACIL BENEDITO VENTURA em face de BMG LEASING SA 

ARRENDAMENTO MERCANTIL, ambos qualificados nos autos, pelos fatos 

e fundamentos jurídicos aduzidos na inicial. É o relato do necessário. 

Fundamento e DECIDO: A tutela de urgência foi inserida no art. 300, do 

CPC, e será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (grifamos). Conquanto, 

conjecturo que é não o caso do deferimento do adiantamento pretendido, 

considerando que os elementos de convicção apresentados no presente 

momento processual pelo requerente não denotam a probabilidade do 

direito, uma vez que sequer acostou aos autos o apógrafo integral do 

contrato, para que este juízo verifique as supostas ilegalidades praticadas 

pela instituição financeira. Com efeito, inexistem provas axiomáticas 

quanto à existência ou não de cobrança de juros excessivos aduzida na 

peça vestibular. Ademais, a singela propositura da presente ação para 

discutir o débito relativo ao ajuste firmado entre os litigantes, não tolhe a 

possibilidade de inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao 

crédito nos termos da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, 

vejamos: “380 - “A simples propositura da ação de revisão de contrato 

não inibe a caracterização da mora do autor”. Corroborando o 

entendimento trago à colação os seguintes arestos: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação revisional de cláusulas contratuais c/c consignação 

em pagamento. Arrendamento mercantil. Indeferimento do pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela. Depósito judicial do valor que o autor 

entende devido, exclusão/não inclusão do seu nome dos cadastros de 

restrição creditícia, bem como a manutenção na posse do bem. Ato 

discricionário do magistrado. Autor agravante que não trouxe elementos 

capazes de refutar a motivação da decisão agravada. Autor inadimplente 

desde o mês de junho de 2011. Afastado o periculum in mora. 

Complexidade da matéria debatida. Necessária dilação probatória, para 

que possa ser aferido o desequilíbrio contratual e a alegada onerosidade 

excessiva suportada pelo autor agravante. Deferimento liminar da revisão 

contratual que não se mostra prudente por ora. Consignação em 

pagamento que deve corresponder à integralidade do valor da parcela do 

contrato. Judiciário não pode acobertar o inadimplemento de obrigação 

contratual, tampouco impedir que o credor promova as medidas previstas 

legal ou contratualmente. Eventual inclusão do nome do autor nos 

cadastros dos inadimplentes, a priori, é lícita. Súmula nº 59 desta Corte. 

RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, NA FORMA DO ARTIGO 557, 

caput do CPC. (Agravo de Instrumento nº 002273860.2012.8.19.0000 - 

DES. PEDRO SARAIVA ANDRADE LEMOS - Julgamento: 02/05/2012 - 

DECIMA CÂMARA CIVEL) (destacamos) “Ementa - TUTELA ANTECIPADA. 

CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. ALEGAÇÃO DE 

IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COBRANÇA DE 

JUROS ACIMA DE 12% AO ANO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. 

PEDIDO DE DEPÓSITO DE VALORES “INCONTROVERSOS. 

IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO ELABORADO UNILATERALMENTE. 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO. O pedido liminar deve estar fundamentado, 

dentre outros requisitos, na plausibilidade do direito invocado. Agravo não 

p r o v i d o .  P r o c e s s o  A G  2 0 8 9 8 0 3 5 2 0 1 2 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0208980-35.2012.8.26.0000. TJ –SP Órgão Julgador 12ª Câmara de Direito 

Privado. Julgamento 24 de Outubro de 2012. Relator Sandra Galhardo 

Esteves” (grifamos) ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela lançado na inicial. No mais, 

cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal 

consignado às advertências legais. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2017. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025203-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDERSON MOREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1025203-45.2017.8.11.0041 REQUERENTE: PORTOSEG S/A 

- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JANDERSON 

MOREIRA DE ALMEIDA Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão 

com pedido liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o 

Credor a inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este 

firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos 

quais Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 17 de agosto 

de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029881-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)
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MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO MARCELO DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1029881-06.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MAURO MARCELO DE 

MORAIS Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão em que o Autor 

trouxe anexo a inicial, comprovante de envio de correspondência de 

notificação do Devedor, negativo, com a informação de que não fora 

entregue por motivo “não há entrega” (Documento ID. 10054732). Não 

tendo a notificação extrajudicial sido entregue no endereço constante do 

contrato, em virtude da informação alhures, evidente o não cumprimento 

da formalidade exigida em lei, pois é indispensável o esgotamento dos 

meios para tentativa de notificação pessoal e, se for o caso, a intimação 

da devedora por edital. Por esta razão, deve o Autor emendar a inicial em 

quinze (15) dias, sob pena de indeferimento desta. E ainda, nos termos do 

art. 292, § 3º, do CPC/2015, corrijo o valor da causa para R$ 9.133,09 

(nove mil, cento e trinta e três reais e nove centavos), conforme planilha 

de cálculo ID. 10054745, isto, pois, em ações de busca e apreensão o 

valor da causa deve corresponder ao saldo devedor em aberto, incluindo 

as prestações vencidas e não pagas e as vincendas, ou seja, o valor 

indicado para purgação da mora pelo Devedor. RETIFIQUE-SE NO SISTEMA 

O CORRETO VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA e intime-se o Autor para que 

proceda ao recolhimento das custas complementares em quinze (15) dias, 

nos termos do art. 290, do CPC/2015, sob pena de cancelamento da 

distribuição da ação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de setembro de 

2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038817-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DHIOGO SERRA DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1038817-20.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: DHIOGO SERRA DE LIMA Vistos etc. Compulsando os 

autos, entendo necessária a correção do valor atribuído à causa, o que, 

pode ser determinado ex officio, quando inobservado pela parte o preciso 

valor da ação, como ocorrera na espécie, pois a requerente apontou valor 

da causa como sendo R$ 9.531,81 (Nove mil, quinhentos e trinta e um 

reais e oitenta e um centavos), quando na verdade a soma das parcelas 

vencidas e vincendas do contrato em voga, totaliza a monta de R$ 

24.959,65 (vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e nove reais e 

sessenta e cinco centavos), quantia essa correspondente ao valor 

adequado da ação. Nesse sentido colaciono o seguinte julgado: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR 

DA CAUSA - PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS - TOTALIDADE DO 

DÉBITO – “O valor da causa nas ações de busca e apreensão de bem 

alienado fiduciariamente deve corresponder ao montante concernente às 

parcelas vencidas e vincendas na data do ajuizamento da demanda”. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação. Processo AI 

21700734920158260000 SP 2170073-49.2015.8.26.0000. Orgão 

Julgador26ª Câmara de Direito Privado. Publicação25/09/2015 Julgamento 

24 de Setembro de 2015. Relator Antonio Nascimento (grifamos) Nestes 

termos, corrijo o valor atribuído à causa que passa a ser R$ 24.959,65 

(vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e 

cinco centavos), devendo o autor, recolher às custas complementares, 

sob pena de cancelamento da distribuição. Pois bem. Trata-se de ação de 

busca e apreensão proposta por BANCO BRADESCO S.A, pessoa jurídica 

de direito privado, já qualificada na presente ação, contra DHIOGO SERRA 

DE LIMA, igualmente qualificado. Na exordial o autor requereu a busca e 

apreensão de 01 (uma) veículo MARCA: HYUNDAI TIPO: Utilitário MODELO: 

TUCSON GL 4X2 2.0 CHASSI: KMHJM81BBAU194105, COR: PRATA ANO: 

2010, PLACA: NLH7298 RENAVAN: 00208162984, com o argumento de 

que o devedor encontra-se inadimplente com parcelas do contrato de 

financiamento celebrado entre as partes. A presente ação foi devidamente 

instruída com o demonstrativo do débito e o instrumento de notificação 

para efeitos de constituição em mora da parte devedora. Assim, estando 

preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar de 

busca e apreensão, conforme estabelece o art. 3º, do Decreto-lei n. 

911/69, DEFIRO LIMINARMENTE, determinando a busca e apreensão do 

bem descrito na exordial. Expeça-se mandado de busca e apreensão do 

bem descriminado no contrato anexo a peça vestibular, depositando-se o 

bem em mãos dos procuradores da instituição financeira requerente, 

mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA A SUA RETIRADA DA 

COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR APREENDIDO, NO PRAZO DA 

PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o bem, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada pelo 

autor. Cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 

(cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, 

conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a 

contar da execução da liminar. Fica desde já autorizada a solicitação de 

auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou utilização de 

serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as expensas da 

parte autora. Cumpra-se nos termos do art. 536, § 2º, do CPC, e 

incluam-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC para 

serem cumpridas pelo oficial de Justiça. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de janeiro de 2018 JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037366-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V S DA COSTA E CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILUZE SILVA MULLER PINHEIRO OAB - MT10523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1037366-57.2017.8.11.0041 AUTOR: V S DA COSTA E CIA 

LTDA - ME RÉU: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos etc. Visando a segura 

apreciação do pedido de AJG formulado na inicial, determino que a parte 

autora seja intimada para, no prazo de 15 dias, trazer aos autos, 

comprovante da condição financeira noticiada na espécie. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 

2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 905084 Nr: 33609-77.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALCINA SOARES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOA SANTOS. - OAB:13.431-B/MT

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte apelada, para que 

no prazo legal, apresente resposta ao recurso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386389 Nr: 22394-80.2009.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA ADEVAIR SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MELO FORT - 

OAB:10664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) CLAUDINÉIA FRANCISCA DIAS, para devolução 

dos autos nº 22394-80.2009.811.0041, Protocolo 386389, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 289790 Nr: 10346-60.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGILAINE CORTEZ MOTERANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta e não havendo situação que 

infirme a pretensão da parte autora, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido inicial APLICANDO, ao saldo existente na conta-poupança 

indicada às fls. 148/153, o índice oficial IPC de 26,06% no reajuste 

monetário ocorrido no mês de junho de 1987, bem como, CONDENANDO o 

requerido ao pagamento, de forma simples, de eventual diferença entre o 

valor custodiado e o que será calculado nos termos desta sentença, por 

meio de liquidação de sentença, quantia que deverá ser corrigida 

monetariamente pelo IPC/INPC/UFIR, desde a data da lesão, nos moldes 

supramencionados, e acrescida de juros de mora, a partir da citação, 

fazendo-o com resolução de mérito, com fulcro do artigo 487, inciso I, do 

CPC, a ser apurado em oportuna liquidação de sentença.Devido a 

ocorrência de sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único do CPC), 

condeno a parte demandada nas custas e despesas processuais, bem 

como em honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, 

incisos I a IV, do CPC.Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na 

distribuição, e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.P. I. 

C.Cuiabá/MT, 08 de janeiro de 2018.Jorge Iafelice dos Santos Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 794203 Nr: 512-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILIO DA CRUZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOA SANTOS. - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

503,16 (quinhentos e tres reais e dezesseis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 126,31 (cento 

e vinte e seis reais e trinta e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 797775 Nr: 4155-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABILIA NUNES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA LEASING ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA CRUZ - 

OAB:16.377 MT, FABIANIE MARTINS MATTOS - OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

503,16 (quinhentos e tres reais e dezesseis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 126,31 (cento 

e vinte e seis reais e trinta e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049382 Nr: 46125-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALBINA DO NASCIMENTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:OAB/MT 4.979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - 

OAB:OAB/MT 18.806, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte apelada, para que 

no prazo legal, apresente resposta ao recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 24354 Nr: 2266-25.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ STELLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A fim de dar início à fase de expropriação do imóvel rural penhorado na 

Comarca de Sorriso/MT., o Exequente, em dez (10) dias, apresente a 

Certidão de Inteiro Teor atualizada do imóvel que deve ser expropriado, 

bem como, Certidão Atual de Débito Fiscal junto a Fazenda Publica 

Estadual e Municipal.

 Juntadas as certidões alhures, expeça-se Carta Precatória para os 

procedimentos de alienação do imóvel por intermédio de Hastas Publicas.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 448772 Nr: 22111-23.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAGOA DAS CONCHAS AGROFLORESTAL LTDA, 

RODRIGO BRESSANE SPINELLI, VANESSA ULRICH SPINELLI, MARINA 

BRESSANE SPINELLI MAIA DE ANDRADE, UBIRATAN FRANCISCO VILELA 

SPINELLI, BEATRIZ HELENA BRESSANE SPINELLI, CARLOS HENRIQUE 

RACHID DE ANDRADE, VIVIANE BRESSANE SPINELLI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246, LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA 

COSTA - OAB:8064, RODOLFO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR - 

OAB:7.554/MT, RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - OAB:8064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6.189 OAB/MT

 Autos n.º 448772 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se a parte devedora para pagar o valor indicado à fl. 266v, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 777825 Nr: 31202-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANDIDO NISVALDO FRANÇA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17.730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.066,18 (um mil e sessenta e seis reais e dezoito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 533,09 (quinhentos e trinta e tres reais e nove 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 533,09 (quinhentos e 

trinta e tres reais e nove centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 827118 Nr: 33007-23.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE CAETANO DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO SANTANDER S/A, 

BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARIADE MORAES - 

OAB:3255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breiner Ricardo Diniz 

Machado - OAB:84.400 /OAB/MG, evaldo cesar alexandre dos 

santos - OAB:13-431-A, Marcos Andre Honda Flores - OAB:9.708-A 

MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

503,16 (quinhentos e tres reais e dezesseis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 126,31 (cento 

e vinte e seis reais e trinta e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 836226 Nr: 41239-24.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILIO FRAZÃO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO REAL ABN AMRO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO ALBERTO DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:15807, VANIA MARIA CARVALHO - OAB:7931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOA 

SANTOS - OAB:13.431-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

5.919,38 (cinco mil novecentos e dezenove reais e trinta e oito centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 2.959,69 (dois mil novecentos e cinquenta e 

nove reais e sessenta e nove centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 2.959,69 (dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e 

sessenta e nove centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 905084 Nr: 33609-77.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALCINA SOARES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOA SANTOS. - OAB:13.431-B/MT

 DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para declarar inexistentes em relação à 

autora os débitos litigiosos, bem como, determinar que o réu restitua a 

postulante o valor de R$ 540,00, importe que deverá ser acrescido de 

juros de 1% ao mês, desde a citação e corrigido monetariamente pelo 

INPC, desde a data de cada pagamento irregular demonstrado nos autos.

Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em R$ 

3.000,00, com espeque no artigo 85, §8º, do CPC, serão rateados entre os 

litigantes na proporção de 50% para cada litigante, verbas cuja 

exigibilidade em relação à autora fica adstrita ao disposto no artigo 98, 

§3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

Preclusas as vias recursais e não havendo requerimento de cumprimento 

de sentença, no prazo legal, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.
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P. I. C.

 Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1049045 Nr: 45931-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARES MAFRE RISCOS ESPECIAIS SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA EXPRESSO JUARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:OAB/MT 17.528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1049045 – Busca e Apreensão.

 Vistos.

 Indefiro o pleito retro, pois carece de amparo legal.

Intime-se o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o 

andamento ao feito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1067282 Nr: 54186-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno de Paula Milhomem - 

OAB:17720, JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 Autos n.º 1067282 – Busca e apreensão

Vistos etc.

Defiro a suspensão do feito, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 

consoante requerimento retro.

Decorrido o prazo assinalado, intime-se a parte autora para, promover o 

andamento do feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 387353 Nr: 23185-49.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOMEDES FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta e não havendo situação que 

infirme a pretensão da parte autora, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido inicial APLICANDO, aos saldos existentes na conta-poupança 

indicada às fls. 19/24, o IPC de 84,32%, no reajuste monetário ocorrido no 

mês de março de 1990 e de 13,69%, no reajuste monetário ocorrido no 

mês de janeiro de 1991, sobre os ativos financeiros não bloqueados 

(inferiores a NCZ$ 50.000,00) e não remetidos ao Banco Central, bem 

como, CONDENANDO o requerido ao pagamento, de forma simples, de 

eventual diferença entre o valor custodiado e o que será calculado nos 

termos desta sentença, por meio de liquidação de sentença, quantia que 

deverá ser corrigida monetariamente pelo IPC/INPC/UFIR, desde a data da 

lesão, nos moldes supramencionados, e acrescida de juros de mora, a 

partir da citação, fazendo-o com resolução de mérito, com fulcro do artigo 

487, inciso I, do CPC, a ser apurado em oportuna liquidação de 

sentença.Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do NCPC, verbas que serão rateadas entre 

os litigantes na proporção de 50% para cada litigante, verbas cuja 

exigibilidade em relação ao autor fica adstrita ao disposto no artigo 98, 

§3º, do CPC, eis que beneficiário da AJG (fl. 28).Decorrido o prazo 

recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas.P. I. C.Cuiabá/MT, 9 de janeiro de 2018.Jorge Iafelice dos 

SantosJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 774933 Nr: 28167-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDER LOGISTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 

11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte apelada, para que 

no prazo legal, apresente resposta ao recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 817684 Nr: 24113-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS SANTANA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICH DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A

 Posto isso, sem maiores delongas, e pelo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência 

resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I e 355, II, 

ambos do Código de Processo Civil, cumulada com Decreto Lei n. 911/69, 

consolidando nas mãos do Autor o domínio e posse do bem móvel descrito 

na inicial (fls. 05/09), cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe 

a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima 

citado.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre 

o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se ofício ao DETRAN-MT, comunicando o teor 

desta sentença, de forma que o Autor consiga alienar o veículo descrito 

na inicial a terceiros.Preclusas as vias recursais, pagas as custas e 

inexistindo requerimento para cumprimento deste comando judicial no 

prazo legal, arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. 

C.Cuiabá/MT, 09 de janeiro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 849933 Nr: 53051-63.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. ALVES DA SILVA ME, ERMON BERNARDINO 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA - 

OAB:16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar a parte requerida ao 

pagamento à parte autora da importância de R$ 62.248,35 corrigidos 

monetariamente, com base no INPC, e acrescidos de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da atualização do débito encartada nos 

autos, e por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno os requeridos no pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. 

Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento 

para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se, 

mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. C.Cuiabá/MT, 9 de janeiro 

de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 878402 Nr: 15740-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 

MANOEL JORGE AXKAR DE SABOIA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244

 Posto isso, e pelo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES 

os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, refutando as teses autorais de abusividade ou ilegalidades nas 

cláusulas contratuais impugnadas, e, em consequência, mantenho 

incólume o título exequendo, devendo prosseguir a ação executiva em 

apenso (autos 719357), em todos os seus efeitos.CONDENO a parte 

Embargante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa atribuído na Execução, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do 

Código de Processo Civil.Junte-se cópia desta sentença nos autos da 

Execução.Após o trânsito em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.P. I. 

C. Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2018.Jorge Iafelice dos SantosJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 952890 Nr: 1423-64.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDER FLORES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte apelada, para que 

no prazo legal, apresente resposta ao recurso.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024573-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIELLI JANETE JORGE SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1024573-86.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: ADIELLI JANETE JORGE SILVA Vistos. Trata-se de ação 

de busca e apreensão com pedido liminar, objetivando a constrição de 

bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 14/04/2016, 

por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente 

pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 10 de 

agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025143-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1025143-72.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ANA MARIA DA ROSA Vistos. 

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, objetivando a 

constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência 

contratual da parte Requerida, frisando que este firmou pactos com 

garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor 

o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o 

demonstrativo do débito e o instrumento de notificação para efeitos de 

constituição em mora da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 

3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse 

demonstrado pela parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente 

(a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"), 
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defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem móvel descrito 

na exordial. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem 

descriminado no contrato anexo a inicial, depositando-se o bem em mãos 

dos procuradores da Instituição Financeira Requerente, mediante termo de 

compromisso, SENDO VEDADA A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE 

EVENTUALMENTE FOR APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA 

MORA, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o bem, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou 

não, estes deverão ser quitados para a sua retirada pelo Autor. Cite-se a 

parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da 

liminar. Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, 

mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a 

solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou 

utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as 

expensas do Autor. Cumpra-se nos termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou 

seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA e inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 para serem cumpridas pelo 

oficial de Justiça. A expedição do mandado está condicionada ao efetivo 

recolhimento das custas e taxa judicial em quinze (15) dias (art. 290, do 

NCPC) sob pena de cancelamento da distribuição. Em igual prazo, o Autor 

comprove o recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

PROVIMENTO 14/2016, de 14/04/2016, por meio do pagamento de guias 

das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025274-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA REIS DE MATOS AZAMBUJA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1025274-47.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JULIA REIS DE MATOS AZAMBUJA 

Vistos. Nos termos do art. 292, § 3º, do CPC/2015, corrijo o valor da causa 

para R$ 13.816,50 (treze mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta 

centavos), conforme planilha de cálculo ID. 9463714, isto, pois, em ações 

de busca e apreensão o valor da causa deve corresponder ao saldo 

devedor em aberto, incluindo as prestações vencidas e não pagas e as 

vincendas, ou seja, o valor indicado para purgação da mora pelo Devedor. 

RETIFIQUE-SE NO SISTEMA O CORRETO VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA e 

intime-se o Autor para que proceda ao recolhimento das custas 

complementares em quinze (15) dias, nos termos do art. 290, do 

CPC/2015, sob pena de cancelamento da distribuição da ação. No mais, 

tratando-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, 

objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bens móveis, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Neste ínterim, não sendo localizado o bem 

declinado na inicial, para evitar a eternização de demandas dessa 

natureza, alvitro o Banco Autor acerca do art. 4º, da aludida Lei de Busca 

e Apreensão para adequar-se ao novo rito processual implementado pela 

Lei 13.043/14, o qual faculta ao Credor, postular a conversão da presente 

ação em execução de título extrajudicial diante destas eventuais 

circunstâncias. Cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, a contar da execução da liminar (§ 3º, do art. 3º do mesmo diploma). 

Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, 

mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a 

solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou 

utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as 

expensas do Autor. Atente-se a Secretaria para, na hipótese positiva de 

cumprimento da apreensão do veículo e citação do Requerido, 

certifique-se o decurso de prazo para purgar a mora bem como da 

contestação, promovendo-se a Secretaria os impulsos processuais 

subsequentes. Ressalte-se que a expedição do mandado está 

condicionada ao recolhimento e vinculação das custas pelo Autor, sob 

pena de cancelamento da distribuição da ação, bem como a comprovação 

de pagamento da diligência do oficial de justiça nos termos do 

PROVIMENTO 14/2016, de 14/04/2016, por meio do pagamento de guias 

das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá (MT), 18 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026653-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DULCIMAR CANDIDO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1026653-23.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: DULCIMAR CANDIDO DE MORAES Vistos. Trata-se de 

ação de busca e apreensão com pedido liminar, objetivando a constrição 

de bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 
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sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 30 de agosto 

de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026782-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GESSI JAMES LOPES DE CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1026782-28.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: GESSI 

JAMES LOPES DE CASTRO Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão com pedido liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na 

qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte Requerida, 

frisando que este firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de 

bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada 

na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o 

instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora da parte 

Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na 

quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 30 de agosto 

de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025382-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1025382-76.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: JOSE CARLOS DA SILVA - ME Vistos. Trata-se de ação 

de busca e apreensão com pedido liminar, objetivando a constrição de 

bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 14/04/2016, 

por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente 

pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 24 de 

agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025839-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DOMINGUES DE SALLES (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1025839-11.2017.8.11.0041 REQUERENTE: PORTOSEG S/A - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: HENRIQUE 

DOMINGUES DE SALLES Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão 

com pedido liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o 

Credor a inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este 

firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos 

quais Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 14/04/2016, 

por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente 

pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 24 de 

agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026939-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIELSON PAULINO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1026939-98.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: NIELSON PAULINO DA SILVA Vistos. Trata-se de ação de 

busca e apreensão com pedido liminar, objetivando a constrição de bem 

móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 5 de 

setembro de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027635-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCY INES ALVES DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1027635-37.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: LUCY INES ALVES DE LIMA Vistos. Trata-se de ação de 

busca e apreensão com pedido liminar, objetivando a constrição de bem 

móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 
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credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 5 de 

setembro de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029043-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MARCELO SAMPAIO 82090815191 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1029043-63.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARIO MARCELO SAMPAIO 

82090815191 Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028479-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOBAR COMERCIO DE GAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1028479-84.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: ESCOBAR COMERCIO DE GAS LTDA - 

ME Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, 

objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 20 de 

setembro de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028493-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELMIS LENIZE MONTEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1028493-68.2017.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: CELMIS LENIZE MONTEIRO Vistos. Trata-se de ação de 

busca e apreensão com pedido liminar, objetivando a constrição de bem 
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móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 20 de 

setembro de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029167-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO SANTOS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1029167-46.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE REQUERIDO: ROGERIO SANTOS DE SOUZA Vistos. Nos termos do 

Provimento n.º 22/2016-CGJ, intime-se o Autor a promover a vinculação da 

guia de recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação, 

ressaltando-se que a guia está disponível no site eletrônico 

www.tjmt.jus.br, no link emissão de guia eletrônica, sendo obrigatória a 

inclusão do número do processo ora distribuído. Após a emissão da guia 

ela deverá ser juntada ao processo em no máximo sessenta (60) minutos. 

Não sendo juntada a guia acompanhada do respectivo recolhimento no 

prazo estabelecido no art. 290, do NCPC, em quinze (15) dias, haverá o 

cancelamento da distribuição da presente demanda. Pois bem. Trata-se de 

ação de busca e apreensão com pedido liminar, objetivando a constrição 

de bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora, com informação de que esta “mudou-se” (ID. 

9947681). Havendo o credor remetido a notificação para o endereço 

constante do contrato e ainda que não localizado o devedor por motivo de 

mudança, sem qualquer aviso a requerente, tem-se por eficaz a 

comunicação Ressalte-se ainda que o e. Superior Tribunal de Justiça já 

decidiu que, “havendo o credor remetido a notificação para o endereço 

constante do contrato e ainda que não localizado o devedor por motivo de 

mudança, sem qualquer aviso à fiduciária, tem-se por eficaz a 

comunicação”. (Agravo Regimental nº 0276163-57.2011.8.26.0000/50000, 

Rel. Des. José Malerbi, 27/02/2012) Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse 

demonstrado pela parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente 

(a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"), 

defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem móvel descrito 

na exordial. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem 

descriminado no contrato anexo a inicial, depositando-se o bem em mãos 

dos procuradores da Instituição Financeira Requerente, mediante termo de 

compromisso, SENDO VEDADA A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE 

EVENTUALMENTE FOR APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA 

MORA, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o bem, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou 

não, estes deverão ser quitados para a sua retirada pelo Autor. Cite-se a 

parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da 

liminar. Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, 

mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a 

solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou 

utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as 

expensas do Autor. Cumpra-se nos termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou 

seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA e inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 para serem cumpridas pelo 

oficial de Justiça. A expedição do mandado está condicionada ao efetivo 

recolhimento das custas e taxa judicial em quinze (15) dias (art. 290, do 

NCPC) sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. Cuiabá/MT, 22 

de setembro de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029682-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVES DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1029682-81.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: CLEVES DE MATOS Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão com pedido liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na 

qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte Requerida, 

frisando que este firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de 

bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada 

na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o 

instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora da parte 

Devedora, com informação de que esta “mudou-se” (ID. 10026609). 

Havendo o credor remetido a notificação para o endereço constante do 

contrato e ainda que não localizado o devedor por motivo de mudança, 

sem qualquer aviso à fiduciária, tem-se por eficaz a comunicação 

Ressalte-se ainda que o e. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, 

“havendo o credor remetido a notificação para o endereço constante do 

contrato e ainda que não localizado o devedor por motivo de mudança, 

sem qualquer aviso à fiduciária, tem-se por eficaz a comunicação”. 

(Agravo Regimental nº 0276163-57.2011.8.26.0000/50000, Rel. Des. José 

Malerbi, 27/02/2012) Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 
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Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição, bem como a comprovação do pagamento da diligencia do 

oficial de justiça em igual prazo. Intime-se. Cuiabá/MT, 26 de setembro de 

2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029790-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO HENRIQUE AMORIM MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1029790-13.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: FABIO HENRIQUE AMORIM MORAES Vistos. Trata-se de 

ação de busca e apreensão com pedido liminar, objetivando a constrição 

de bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 28 de 

setembro de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003967-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRONI FERREIRA DE MORAES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que a guia de pagamento de diligência ( JARDIM 

BRASIL) DIVERGE do endereço indicado nos autos ( SANTA TEREZINHA); 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de 

encartar nos autos a Guia de pagamento contendo o bairro indicado nos 

autos ou indicar o endereço completo no bairro constante na guia de 

pagamento encartada aos autos, sob pena de extinção e arquivamento, 

nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038651-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE GADENZ (EXECUTADO)

CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1038651-85.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME, ODETE GADENZ Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Citem-se os executados para pagarem a dívida 

em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do 

Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 

916 do mesmo Códex. 2. Não havendo pagamento, munido da segunda via 

do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 3. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 4. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 5. Intime-se o exequente para que deposite o 

comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 6. Defiro somente 

o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 
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constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. AT/Cuiabá, 

04 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020709-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDICTA DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TOLEDO SILVA OAB - MT0019123A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1020709-40.2017.8.11.0041 AUTOR: BENEDICTA DO ESPIRITO SANTO 

GUIMARAES RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Despacho 

Vistos etc. Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 05 de janeiro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026918-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS GONCALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista a data da juntada do Mandado e Certidão 

devidamente cumprido, aguarde-se o prazo para resposta, entretanto ante 

o contido na certidão da Sra Oficiala impulsiono os autos para expedição 

de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar 

sobre a supracitada certidão no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019609-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT22464/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1019609-50.2017.8.11.0041 AUTOR: FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 

RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Despacho Vistos etc. Especifiquem as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 05 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1020983-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA FERREIRA DE AQUINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1020983-04.2017.8.11.0041 AUTOR: NEUZA FERREIRA DE AQUINO RÉU: 

BANCO DO BRASIL S.A Sentença Vistos etc. Neuza Ferreira de Aquino 

ajuizou Ação Cautelar Exibitória em desfavor de Banco do Brasil S/A, 

ambos devidamente qualificados e representados nos autos, expondo e 

requerendo o que segue. Alegou que firmou junto ao requerido um 

contrato de empréstimo consignado, mas que não recebeu cópia do 

mesmo. Assim, pugnou o requerente que o requerido exibisse todos os 

contratos financeiros celebrados entre as partes, findos ou não, e os 

respectivos demonstrativos de operações financeiras, a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita e a citação do requerido. Ao final, pleiteou 

pela procedência da ação, a condenação do requerido à apresentação 

dos documentos solicitados, bem como a consequente condenação deste 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Pugnou 

pelos meios regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um 

mil reais). Em decisão de ID 8767931 foi deferido o pedido liminar para que 

o requerido apresentasse todos os documentos solicitados pelo 

requerente, concedidos os benefícios da justiça gratuita e determinada a 

citação do requerido para contestar a ação no prazo de 05 (cinco) dias. 

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação junto ao ID 

9275527 e documentos de ID’s 9418120, 9418133, 9418146, 941851, 

9418155, 9418159 e 9418160, tempestivamente (ID 9817040). Em sua 

defesa arguiu em sede de preliminar a falta de interesse de agir e 

impugnou a concessão da assistência judiciária gratuita à requerente. No 

mérito alegou que inexistiu recusa em apresentar os documentos 

solicitados, devendo ser julgada improcedente a ação e condenado o 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Devidamente intimado, o requerente apresentou impugnação 

à contestação junto ao ID 9937436, contrapondo aos argumentos do 

requerido e ratificando seus pedidos iniciais. Vieram-me os autos em 

conclusão. É o relatório. Fundamento e decido. As questões aqui postas 

em debate não estão a exigir dilação probatória, já que envolvem matéria 

exclusivamente de direito, justificando o julgamento do processo no estado 

em que se encontra, nos moldes do artigo 355, I do CPC. Cuida-se de ação 

cautelar de exibição de documentos proposta por Neuza Ferreira de 

Aquino em face de Banco do Brasil S/A, objetivando o primeiro obrigar o 

banco requerido a fornecer-lhe o contrato de financiamento e ficha de 

cadastro. Antes de adentrar ao mérito, passo ao exame da preliminar 

arguida. Da preliminar - Da falta de interesse de agir Ainda, o requerido 

contrapõe aos argumentos do requerente, alegando preliminar de carência 

de ação por falta de interesse de agir. Quanto à falta de interesse 

processual, inteiramente descabida a arguição do requerido de extinção 

do processo com base no artigo 485, VI do CPC, isso porque o interesse 

de agir evidencia-se na medida em que a parte se vê diante da 

necessidade de recorrer ao poder judicante na busca de proteção a um 

direito seu pretensamente violado, utilizando para isso do procedimento 

processual adequado, não havendo assim porque falar em falta de 

interesse processual. REJEITO, pois, a preliminar. - Da impugnação do 

pedido de assistência judiciária gratuita à requerente Em sua defesa, o 

banco requerido, impugnou o deferimento de assistência judiciária à 

requerente, todavia, não trouxe aos autos, comprovação de suas 

alegações. Não se desincumbiu o Banco requerido de demonstrar que a 

autora da ação possui capacidade econômico-financeira de pagar custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo de seu próprio 

sustento ou de sua família. Também não se pode perder de vista que o 

escopo da gratuidade de justiça é assegurar a todos o acesso ao 

Judiciário, conferindo eficácia aos comandos constitucionais insculpidos 

nos incisos XXXV e LXXIV do art. 5º da Carta da República. Vejo que a 

decisão de ID 8767931, deferiu à requerente os benefícios da assistência 

judiciária gratuita e que tal decisão passou irrecorrida. Diante disso, 

estando presentes os requisitos exigidos pela Lei 1.060/50, mantenho a 

decisão que concedeu a assistência judiciária gratuita à requerente. 

Passo agora à análise do mérito da presente ação. Do Mérito Com o 

procedimento de exibição de documento objetiva a parte autora a busca 

de elementos que possibilitem alcançar prova que pode ser tanto perante 

a própria parte requerida, como diante de um terceiro que esteja em poder 

do documento. A ação cautelar de exibição, prevista no art. 396 do Código 

de Processo Civil, segundo o comentário do processualista Nelson Nery 

Júnior, é um procedimento pelo qual o interessado em propor futura ação 
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“contra outrem e necessitar, para instruir o pedido, de conhecer teor de 

documento ou coisa a que não tenha acesso, poderá valer-se deste 

procedimento preparatório para obter os dados que necessita e arma-se 

contra o futuro e eventual adversário judicial que tiver. O interesse do 

autor na obtenção da sentença cautelar há de ser a urgência e 

necessidade prévia da providência cautelar, necessária e indispensável à 

obtenção do desiderato que pretende.” (Código de processo Civil 

Comentado, 10ª edição, editora Revista dos Tribunais, página 1135). Há 

entendimento majoritário na doutrina e jurisprudência acerca da 

desnecessidade de prova do requerimento administrativo como requisito 

para a ação, considerando os direitos constitucionais de ação e acesso à 

justiça, previstos no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal. Nos 

termos do art. 396, do CPC, aquele que tem necessidade de obter 

documento sob a guarda ou administração, como no caso, de instituição 

financeira, tem o direito de exigir desta a devida exibição. A matéria já 

encontra pacificada no Superior Tribunal de justiça, vejamos: "RECURSO 

ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - CUSTO DE LOCALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DOS 

DOCUMENTOS - ÔNUS DO PAGAMENTO - O dever de informação e, por 

conseguinte, o de exibir a documentação que a contenha é obrigação 

decorrente de lei, de integração contratual compulsória. Não pode ser 

objeto de recusa nem de condicionantes, face ao princípio da boa-fé 

objetiva. Se pode o cliente a qualquer tempo requerer da instituição 

financeira prestação de contas, pode postular a exibição dos extratos de 

suas contas correntes, bem como as contas gráficas dos empréstimos 

efetuados, sem ter que adiantar para tanto os custos dessa operação" 

(STJ - RESP . 330261 - SC – 3ª T. – Rela Mina Nancy Andrighi - DJU 

08.04.2002). "Exibição de documentos. Extratos bancários. Precedentes 

da Corte. 1. Não se pode negar a exibição de extratos que alcançam toda 

a relação contratual apenas porque poderiam ser obtidos por meio da 

internet. Parte-se, assim, do pressuposto que todos têm computador e 

sabem manejá-lo. Esta Terceira Turma, pelo menos em duas 

oportunidades, demonstrou que "a circunstância dos documentos estarem 

semanalmente à disposição dos clientes não desonera a instituição 

financeira de exibir a documentação pleiteada pelo autor, oportunizando 

informações suficientes, adequadas e verazes a respeito dos contratos 

entabulados, pois àquela incumbe, ex vi legis, o dever de exibi-Ias se 

instada a fazê-lo, em razão do contrato celebrado com os autores" (STJ, 

REsp nº 706.367/RS, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 

20.4.2006, DJ 14.8.2006, p. 279). Ainda no mesmo sentido: “EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - CONTRATOS E EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO 

BANCÁRIA - DEVER DE EXIBIR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 

IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFA FACE À DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL. A exibição de contratos e extratos bancários é dever da 

instituição financeira com a qual o cliente mantém contrato. - O fato de o 

banco fornecer ao cliente, mensalmente, os extratos de movimentação 

das operações financeiras não exime a mesma instituição financeira de 

fornecer os documentos quando acionado pelo contratante, pretendendo 

este confirmar os valores de lançamentos que deram origem a débito. - O 

dever da instituição financeira de exibir documentos ao cliente, decorrente 

de obrigação legal e determinação judicial, não pode ser condicionado à 

cobrança de tarifa. (TJMG. Apel. nº 467.092-2. 9ª Câm. Cív. Rel. Fernando 

Caldeira Brant. 16/11/04.)”. O dever de informação e, por conseguinte, o 

de exibir a documentação que a contenha é obrigação decorrente de lei, 

de integração contratual compulsória. Não pode ser objeto de recusa nem 

de condicionantes, face ao princípio da boa-fé objetiva. Logo, qualquer 

negativa, mesmo administrativa, de exibir o documento não procede. Com 

isso, tenho que o pedido do autor deve prosperar. Com efeito, observo 

que o Banco requerido acostou aos autos, ID’s 9418120, 9418133, 

9418146, 941851, 9418155, 9418159 e 9418160 cópias dos contratos 

firmados entre as partes, sendo o que foi pleiteado pelo requerente. No 

entanto, não há como isentar o requerido da condenação ao pagamento 

das verbas de sucumbência, uma vez que deu causa ao ajuizamento da 

ação, face ao princípio da causalidade e da sucumbência, portanto, 

devendo responder pelas despesas decorrentes. Nesse sentido a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 

senão vejamos: “EMENTA: AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. SUCUMBÊNCIA. 

1. A ação cautelar de exibição de documento não se presta para o exame 

a respeito de eventual ilegalidade contida na contratação supostamente 

realizada entre o autor e a Brasil Telecom. Tratando-se de contrato verbal 

consumado por meio do conhecido call center, e tendo a ré exibido os 

documentos que possuía, não há motivo para cogitar a respeito de 

cumprimento parcial de sua obrigação. 2. Honorários advocatícios 

devidos, considerando a recusa da empresa de telefonia em exibi-los 

administrativamente. APELOS IMPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 

70025834698, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luiz Ary Vessini de Lima, Julgado em 10/02/2009). DISPOSITIVO Em face 

do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação cautelar, declarando 

satisfeita pela parte requerida com a apresentação da cópia dos 

documentos pretendidos pelo requerente de ID’s 9418120, 9418133, 

9418146, 941851, 9418155, 9418159 e 9418160, os contratos firmados 

entre as partes, documentos que alude ao pedido inicial. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em R$ 500,00 (quinhentos 

reais), de acordo com a regra traçada no §8º do art. 85 do Código de 

Processo Civil. Após, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes 

pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) 

meses da data da certidão de trânsito em julgado, para o devido 

cumprimento de sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 05 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014717-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OVIDIO REI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTONIO MARTINS OAB - MT0020429S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAULEASING S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1014717-98.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Compulsando os autos verifico que não existem nulidades a serem 

sanadas, bem como não se trata de hipótese de julgamento antecipado, 

sendo necessária a produção de provas, principalmente a pericial diante 

da controvérsia relativa aos valores apresentados pelas partes. Defiro a 

produção da prova pericial pleiteada pela parte requerente (ID’s 6872025 e 

10579091) por entender ser necessária ante o caráter da complexidade 

da matéria, considerando-se que não se trata de meros cálculos 

aritméticos, devendo a própria parte requerente arcar com os honorários 

periciais, tendo em vista que a inversão do ônus da prova não implica na 

inversão do ônus financeiro, nem mesmo a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Nomeio independente do termo de compromisso perito o 

expert JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, contador, com endereço a 

Rua Sírio Libanesa, n. 240, Bairro: Popular, CEP: 78.045-390, nesta Capital, 

telefone: 3025-1463 / 9227-5932. Intime-se o Perito da presente nomeação 

e para apresentar a proposta de honorários em 05 (cinco) dias. II – Dê-se 

ciência às partes, intimando-as para oferecimento dos quesitos, bem como 

para indicarem assistentes técnicos, se o desejarem (art. 465, § 1º do 

CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 15 de janeiro de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009462-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO DA COSTA FARIA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1009462-62.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Compulsando os autos verifico que não existem nulidades a serem 
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sanadas, bem como não se trata de hipótese de julgamento antecipado, 

sendo necessária a produção de provas, principalmente a pericial diante 

da controvérsia relativa aos valores apresentados pelas partes. Defiro a 

produção da prova pericial pleiteada pela parte embargante (ID’s 5788562 

e 10766528) por entender ser necessária ante o caráter da complexidade 

da matéria, considerando-se que não se trata de meros cálculos 

aritméticos, devendo a própria parte embargante arcar com os honorários 

periciais, tendo em vista que a inversão do ônus da prova não implica na 

inversão do ônus financeiro, nem mesmo a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Nomeio independente do termo de compromisso perito o 

expert JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, contador, com endereço a 

Rua Sírio Libanesa, n. 240, Bairro: Popular, CEP: 78.045-390, nesta Capital, 

telefone: 3025-1463 / 9227-5932. Intime-se o Perito da presente nomeação 

e para apresentar a proposta de honorários em 05 (cinco) dias. II – Dê-se 

ciência às partes, intimando-as para oferecimento dos quesitos, bem como 

para indicarem assistentes técnicos, se o desejarem (art. 465, § 1º do 

CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 15 de janeiro de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016534-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO GALINDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1016534-37.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: ALEXANDRO GALINDO DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 1. Cite-se o executado para pagar a dívida 

em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do 

Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 

916 do mesmo Códex. 2. Não havendo pagamento, munido da segunda via 

do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 3. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 4. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 5. Intime-se o exequente para que deposite o 

comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 6. Defiro somente 

o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. M/Cuiabá, 

09 de novembro de 2016. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016534-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO GALINDO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão dos 

autos, desta feita impulsiono os autos para intimar a parte exequente para 

informar acerca do cumprimento do acordo, no prazo de 10 (dez) 

dias.conforme determinação judicial

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014841-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CREUNICE LEANDRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que a liminar requerendo o Efeito Suspensivo foi 

indeferida no Agravo de Instrumento interposto, impulsiono os autos para 

expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias quanto a certidão negativo do Sr 

Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020364-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ PIRES DE MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ,tendo em vista a Certidão do Sr Oficial de Justiça encartado aos 

autos, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias 

quanto a mesma, após com ou sem manifestação conclusos para 

determinar o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021163-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI TOMAZ DE SOUZA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ,tendo em vista a Certidão do Sr Oficial de Justiça encartado aos 

autos, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias 

quanto a mesma, após com ou sem manifestação conclusos para 

determinar o que de direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1165891 Nr: 38313-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA NELY FRAGA DE MELO, MARIA MAZZARELLO 

DE MELO, CICERO FRAGA DE MELO, GILBERTO FRAGA DE MELO, JOSE 

ESTEVAM DE MELO FILHO, SILVIA NELY FRAGA DE MELO, HAROLDO 

FRAGA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA RODRIGUES BAENA 

CASTILLO - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

I – Compulsando os autos, constato tratar a ação de rito ordinário, ação de 

conhecimento buscando indenização, cumulada com a exibição de 

documentos, e não se trata de medida cautelar satisfativa.

Assim, proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema 

Apolo, voltando a constar como Ação de Indenização – Rito Ordinário.
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II – Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, renove-se a conclusão.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 960080 Nr: 4836-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEM RIBEIRO TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de desistência do requerente do Recurso de Apelação por 

ele interposto, às fls. 29, entretanto, segue indeferido o pedido de 

restituição do valor pago a título de preparo recursal por não ser o 

meio/via adequado para tal.

Certifique-se o trânsito em julgado da Sentença às fls. 21.

Ainda, tendo em vista que, apesar de intimado, o requerente não efetuou o 

pagamento das custas, determino que anote-se no distribuidor o nome do 

devedor das mesmas. Dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

presentes autos, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 85605 Nr: 3862-44.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSVIDRO COM. E REPRESENTAÇÕES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO APARECIDO LEITE C. 

PRATES - OAB:4.652/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 723763 Nr: 19376-80.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA ROQUE DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem 

como desconstituo o título executivo judicial que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o Banco exequente apenas e tão somente em custas 

processuais e deixo de condená-lo em honorários advocatícios, tendo em 

vista que não há advogado constituído nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 735336 Nr: 31685-36.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PINTO & OLIVEIRA LTDA, LAURA CRISTINA 

FIGUEIREDO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT /3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 881274 Nr: 17566-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DINIZ DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSMERI VALDUGA - 

OAB:11.550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:OAB/SP 210.137

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 96.

Em vista disso, proceda-se às anotações de praxe nos autos e no sistema 

Apolo, fazendo constar como Cumprimento de Sentença, exequente: 

Edson Diniz de Sousa, e como executado: Portobens Administradora de 

Consórcios Ltda.

II – Assim, intime-se o executado, nos termos do artigo 523 do CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 11808 Nr: 2074-58.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOBILINO MACHADO DA SILVA, AURINETE 

JULIANA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ BERTONI 

JUNIOR - OAB:12061/MT

 (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem 

como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o Banco exequente apenas e tão somente em custas 

processuais e deixo de condená-lo em honorários advocatícios, tendo em 

vista que não ocorreu o contraditório, não havendo advogado constituído 

nos autos.Proceda-se à baixa de eventuais arrestos de bens dos 
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executados realizados no transcorrer do processo. E para tanto, 

expedindo-se o necessário.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 58669 Nr: 4909-53.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - SOB 

INTERVENÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO CARUMBÉ LTDA, DARIO ASTRO 

ALVES, MARIA LUIZA VIDAL DA FONSECA CASTRO REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO BUOSI - OAB:227.541, 

FÁBIO ANDRÉ FADIGA - OAB:139.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Vistos etc.

I – Cumpra-se, com urgência, o item II da decisão de fl. 210.

II – Proceda a Secretaria à imediata juntada das petições e documentos 

protocolados que aguardam a juntada.

Em seguida, venham-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 142017 Nr: 26591-88.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAND PRIX MOTO NAUTICA LTDA, JOSÉ 

HENRIQUE NONATO, JOSE HENRIQUE NONATO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK 

- OAB:8830/MT, SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - OAB:14.610/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 221443 Nr: 29601-72.2005.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIER LUIZ NICOCHELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de ação de busca e apreensão movida por Banco 

Finasa S/A contra Waldier Luiz Nicochelli, do bem descrito na inicial. 

Apesar de deferida a liminar de busca e apreensão o veículo não foi 

localizado.Por conseguinte, o banco autor requereu a execução do 

contrato de alienação fiduciária, com fundamento nos artigos 778 e 784, 

inc. II, do CPC (fls. 12), bem como juntou planilha com o valor das 

prestações inadimplidas pelo devedor (fls. 130).É o relatório.Fundamento e 

Decido.(...) Assim, defiro a conversão em ação de execução, nos termos 

do art. 5º do DL 911/69. Retifique-se a autuação, capa dos autos e 

oficie-se à Distribuição.2. Cite-se o Executado para pagar a dívida em 03 

(três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código 

de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do 

Código de Processo Civil.3. Não havendo pagamento, munido da segunda 

via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, 

efetuando a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do 

artigo 829 do Novo Código de Processo Civil.4. Na hipótese de o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 

caput e parágrafo primeiro do Novo Código de Processo Civil.5. Fixo desde 

já, honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Novo Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Novo 

Código de Processo Civil.6. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do 

Novo Código de Processo Civil.Cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça.Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 388076 Nr: 23980-55.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACARE COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA 

-ME, EVALDO FERNANDES BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a consulta de bens dos executados pelos Sistemas Infojud 

(Delegacia da Receita Federal) e Renajud (Detran/MT), e para tanto, 

procedo à consulta de bens dos executados: Jacaré Comércio de Ferro e 

Aço Ltda ME – CNPJ nº 08.880.552/0001-43 e Evaldo Fernandes Bonfim – 

CPF nº 633.861.519/49.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do executado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 979277 Nr: 13714-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA MATA GRANDE LTDA, DIONE 

DUARTE DE OLIVEIRA CAMARGO ROCHA, LUIZ FERNANDO CAMARGO 

ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANA VIEIRA DO VALLE - 

OAB:18.115-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do descumprimento do acordo, por parte dos executados, 

informado à fl. 36, bem como, com fulcro no art. 655-A do CPC e ante as 

disposições do Provimento nº 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o 

pedido de penhora on-line constante de fls. 56 e, para tanto ordeno que se 

oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o 

bloqueio de valores até o montante do débito no valor de R$ 194.649,24 

(cento e noventa e quatro mil seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e 

quatro centavos), que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes aos Executados: Madeireira Mata Grande Ltda, 

CNPJ n. 01.119.893/0001-51, Dione Duarte de Oliveira Camargo Rocha, 

CPF n. 537.466.351-87 e Luiz Fernando Camargo Rocha, CPF nº. 

161.467.781-68, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia 

faz parte integrante desta decisão.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.
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 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.

Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da penhora formalizada, 

para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o 

seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1056122 Nr: 49190-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU ARAUJO DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de fls. 76, 77/78 e 79/80, por não ser a via adequada 

a tal pleito, devendo pleitear em ação própria. Ademais, o objetivo da ação 

aqui proposta (Busca e Apreensão) foi atingido, não havendo o que ser 

pleiteado além do apreciado e julgado na presente demanda (sentença de 

fls. 67/69).

II – Consoante a certidão de trânsito em julgado de fls. 71, não tendo o 

exequente pleiteado o cumprimento de sentença, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1171126 Nr: 40663-26.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON REGINALDO TOMIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON KRENZIN BOLL - 

OAB:19619/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I – Defiro a emenda à inicial de fls. 67/69 com o devido 

pagamento das custas iniciais de distribuição.II – Compulsando os Autos 

verifico a ausência de Instrumento Procuratório ao Patrono do requerente, 

bem como dos documentos da empresa que lhe outorga poderes às fls. 

21.III – Também, não consta nos autos qualquer documento que comprove 

o domicílio do requerente.IV – Ainda, constato a ausência do contrato 

firmado entre as partes. A jurisprudência tem assim se manifestado com 

relação aos fatos narrados pelo requerente:(...)Desta feita, observo que é 

inviável a apresentação de documentos pelo requerido, quando o 

requerente desconhece o que está a pedir em juízo.Destarte, com 

fundamento nos artigos 319, III e VI, 321 e 434, todos do CPC, bem como 

Súmula n. 381 do STJ, determino ao requerente que emende a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, 

devendo apresentar em juízo o contrato firmado entre as partes, que 

pretende controverter e indicado em sua petição inicial, ao que indefiro a 

apresentação deste pelo requerido.Determino ao requerente, em igual 

prazo, que regularize sua representação processual nos autos (pessoa 

física e jurídica, que possuir relação contratual com o requerido), bem 

como comprove seu domicílio.Para tanto, intime-se pessoalmente o 

requerente (via postal, com AR), e seu patrono via imprensa.Intime-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 375816 Nr: 11981-08.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELISMAR NOGUEIRA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo 

para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito pela via do 

processo de execução.Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem 

pública, a ocorrência da prescrição intercorrente nos casos em que o 

requerente não parece colaborar com a solução do próprio direito, 

perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido 

impulsionamento.Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:(...) )Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece 

do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, 

§ 3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVO.Em face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente apenas e tão 

somente em custas processuais e deixo de condená-lo em honorários 

advocatícios, tendo em vista que não ocorreu o contraditório, não havendo 

advogado constituído nos autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 376561 Nr: 12960-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUELINE BONIFÁCIO MICHELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482, VANESSA CASTILHA MAÑEZ - OAB:OAB/SP 331.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 755694 Nr: 7741-68.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BORGES SAMPAIO - 

OAB:45.963/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103.082/MG

 Vistos etc.

Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 146. Em 

vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos autos e no sistema 

Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como cumprimento de 

sentença, tendo como exequente: Marize Bueno de Souza Soares e como 

executado: Banco Bonsucesso S/A.

Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 149/152.

 Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, nos 
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parâmetros determinados na sentença de fls. 89/90.

Vindo o cálculo, intimem-se as partes para manifestarem, no prazo legal.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 759217 Nr: 11509-02.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO VIANA DE ANCHIETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:OAB/MT 13.578-A, ELIZETE APARECIDA O. SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT

 Vistos etc.

Certifique-se a Secretaria o trânsito em julgado da sentença.

Em vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos autos e no 

sistema Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como 

cumprimento de sentença, tendo como exequente: BV Financeira S/A – 

Crédito Financiamento e Investimento e como executado: Sebastião Viana 

de Anchieta.

Defiro o pedido do executado de fls. 229/230. E para tanto, intime-se o 

banco exequente para manifestar-se acerca dos valores depositados nos 

autos, consoante extratos acostados a esta decisão, no prazo de 05 

(cinco) dias. Bem ainda, para, no mesmo prazo, promover a baixa no 

gravame do veículo objeto da ação.

Em permanecendo o banco em silêncio, retornem os autos em conclusão. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 796064 Nr: 2410-71.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROGETTARE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

IMÓVEIS LTDA - ME, EDSON DE MATOS GUIMARÃES, SILVANA PINTO 

GONÇALVES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 811193 Nr: 17684-75.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE DE CASSIA FERREIRA KRAUZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC FINANCE (BRASIL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB: 11.057-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT, RAFFAELA SANTOS MARTINS - OAB:OAB/MT 14.516, 

WILSON SALES BELCHIOR - OAB:21.150A

 Vistos etc.

II – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, conforme 

certificado às fls. 166.

III – Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) 

do valor executado, consoante artigo 85, §1º do Código de Processo Civil.

IV – Assim, Intimem-se o executado, nos termos do artigo 523 do CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação dos executados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 820133 Nr: 26368-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. P. LOPES ME, NEWMAN PEREIRA LOPES, LIVIA 

REGINA MACEDO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARDEN E.F.TORTORELLI - 

OAB:4313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

I – Defiro, excepcionalmente, o recolhimento das custas ao final do 

processo, ante a alegação de impossibilidade momentânea dos 

embargantes de custearem as despesas processuais, garantindo-lhes, 

dessa forma, o direito constitucional de acesso à Justiça.

II – Recebo os presentes embargos SEM o efeito suspensivo, tendo em 

vista a ausência dos requisitos autorizadores previstos no §1º do art. 919 

do CPC. Ademais, devidamente intimados os embargantes para trazer aos 

autos documentos de comprovação da recuperação judicial, e estes não 

se manifestaram, conforme certidão de fls. 107.

III – Intime-se o Banco embargado, na pessoa de seus Patronos, para 

impugnação, no prazo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 848344 Nr: 51703-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDELL DUTRA VITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DUTRA MORAIS - 

OAB:16202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 Vistos etc.

I – Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

II – Após, tendo em vista a decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial 

n. 1.578.526 – SP, no qual o Ministro Relator determinou a suspensão de 

tramitação dos processos pendentes que versem sobre a questão 

afetada, ou seja, acerca da validade da cobrança, em contratos 

bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro de 

contrato e/ou avaliação do bem, até julgamento final do referido Recurso, 

assim, determino ad cautelam a suspensão do presente feito.

Assim, após o julgamento do mencionado Recurso, com a devida certidão 

de trânsito em julgado, voltem-me os autos conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 851033 Nr: 54029-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT FOMENTO - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON FERREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 
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OAB:9.454/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS LOURENÇO 

MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - OAB:20.108B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pr meio de seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 878192 Nr: 15595-45.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA HELENA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 7161

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e, de consequência, 

determino que:1. Mantenho os juros remuneratórios em 1,97% ao mês.2. 

Afasto a capitalização mensal de juros, incidindo-se no referido contrato 

apenas a capitalização anual de juros, consoante dispõe o artigo 591 do 

CC.Mantenho as demais cláusulas do contrato na forma contratada.Após 

a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor 

da requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e 

posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com 

juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e 

correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.Considerando 

a sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários advocatícios em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos patronos, na forma da 

previsão contida no artigo 86 do Novo Código de Processo Civil. Custas 

“pro rata”.Todavia, em relação à requerente, o pagamento ficará suspenso 

por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 

da Lei n. 1.060/50.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa 

na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 934818 Nr: 51894-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIROTTI COMÉRCIO VAREJISTA VESTUÁRIO 

LTDA ME, JOSÉ ROBERTO GIROTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 48, e para tanto, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação do bem imóvel de matrícula nº 94.706, indicado às fls. 48.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1021971 Nr: 32896-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSEIAS EVANDRO PINHEIRO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉD. MÚTUO 

DOS LOJ. DE VEST. E CONF. DE CBÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407

 Vistos etc.

I – Já decidido o Incidente de Impugnação ao Valor da Causa (Código 

1037970) que tramitava em apenso aos presentes autos, extrato do 

processo anexo a presente decisão.

II – Diante do retorno da Carta de Intimação como Ausente o Embargante, 

cumpra-se novamente a decisão de item II de fls. 58, e intime-se o 

embargante pessoalmente (via postal, com AR), para constituir novo 

patrono nestes autos, a fim de regularizar sua representação processual, 

no prazo de 15 (quinze) dias, consoante §1º, art. 104 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1044590 Nr: 43707-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TO LIGADO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME, ALEX 

PEDDE PUCINELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:OAB/MT18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT

 Vistos etc.

I – Consoante decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento de n. 

144996/2015, com provimento deste, foi revogada a decisão de fls. 36 que 

concedia efeito suspensivo aos presentes embargos, prosseguindo 

normalmente a execução apensa.

II – Certifique a Secretaria acerca da tempestividade da Impugnação aos 

Embargos à Execução apresentada às fls. 37/46.

Sendo tempestiva, manifestem-se os embargantes sobre a Impugnação 

aos Embargos à Execução e documentos, fls. 37/46, no prazo legal.

III – Consoante item III da decisão de fls. 36, expeça-se o competente 

mandado para avaliação dos bens indicados para garantia do juízo, sendo 

o representante legal da empresa embargante o fiel depositário, diante do 

termo de nomeação de bens à penhora de fls. 65 constante dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1161253 Nr: 36473-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBANIA FELICIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Devidamente citada para o pagamento do débito, a executada não pagou a 

dívida e nem ofereceu bens a penhora. Aliados ao contexto processual 

estão os comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, 

parágrafo 1º, do Novo Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro 

como primeira opção para fins de penhora para garantir a execução.

Assim, defiro o pedido de penhora on-line defiro o pedido de penhora 

on-line constante de fls. 42 e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco 

Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de 

valores até o montante do débito no valor de R$ 17.675,13 (dezessete mil 

seiscentos e setenta e cinco reais e treze centavos), que eventualmente 

forem encontrados em contas bancárias pertencentes aos executados: 

Libania Feliciana da Silva, CPF nº. 013.546.301-73, e, consequentemente, 

formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.

Intime-se a executada, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o 
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seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1167743 Nr: 39144-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONINO JOSE DE JESUS HAENISCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1276087 Nr: 431-98.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEODORO EMILIO DUMMER - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A, EBC - TRANSPORTES E 

LOGISTICA LTDA ME, ELIAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON PEREIRA RAMOS - 

OAB:9610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo os presentes embargos de terceiro para discussão, e, de 

consequência, a teor do que dispõem o art. 678 do Código de Processo 

Civil, suspendo as medidas constritivas sobre o bem descrito às fls. 13/14 

da inicial, até o deslinde da presente.

 Pelo exposto, citem-se os embargados para contestarem os presentes 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar no mandado as 

advertências dos artigos 341 e 344, do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 21751 Nr: 3991-44.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDUARDO NABARRETE TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, 

ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de fl. 244. Com efeito, o referido pedido já foi 

analisado pelo Juízo, conforme item III da decisão de fl. 231, não tendo sido 

localizada declaração de bens do executado junto à Receita Federal, de 

acordo com a resposta emitida pelo sistema Infojud, vinda à fl. 232.

II – Intime-se, pessoalmente, o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover ao andamento do feito, consoante determina o artigo 485, 

parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 79956 Nr: 418-66.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMARATI LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuza M Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

251,10 (duzentos e cinquenta e um reais e dez centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 81516 Nr: 11244-20.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA REGINA ARRUDA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença Vistos em Correição. Trescinco Distribuidora de Automóveis 

Ltda ingressou com a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial 

em face de Selma Regina Arruda Gonçalves, ambos devidamente 

qualificados e representados, alegando o que segue. Aduziu ser credor 

da executada da quantia de R$ 3.463,02 (três mil quatrocentos e sessenta 

e três reais e dois centavos), representados pelas duplicatas de número 

12.258653.02/ 12.258653.03/ 12.258653.04/ 12.258653/05, firmadas em 

30/05/2000, no valor de R$845,00 (oitocentos e quarenta e cinco reais) 

cada duplicata, vencidas respectivamente em 30/06/2000, 30/07/2000, 

30/08/2000 e 30/09/2000. Apesar das tentativas o exequente não 

conseguiu reaver seu crédito. Ação distribuída em 03/10/2000 e decisão 

inicial proferida em 23/10/2000, determinando a citação e penhora. A 

executadas foi devidamente citada, consoante certidão de fl. 18, todavia, 

não efetuou o pagamento do débito nem ofereceram bens a penhora. 

Verifica-se que em 2002 houve a penhora de alguns bens domésticos, 

que foram leiloados, quitando um percentual do débito. (...) Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. (...) DISPOSITIVO Em 

face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e 

de consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos 

artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o 

título executivo que lhe serve de parâmetro. Condeno o exequente em 

custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 322457 Nr: 23869-42.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOLINARIO GONÇALVES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 
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DOS SANTOS - OAB:10028, HILDCA COSTA GODOY - OAB:13.877/MT, 

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - OAB:9.454/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora online constante de fls. 78 do exequente 

Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A – MT FOMENTO e, 

para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito - 

R$ 5.589,83 (cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e três 

centavos) -, que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes à executada: Apolonário Gonçalves de Queiroz, CPF n. 

667.183.501-25, fls. 05, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja 

cópia faz parte integrante desta decisão.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.

Intime-se o executado, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Novo Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o 

seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os necessários. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 345907 Nr: 16062-34.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA D. SPASSINI - ME, MARIA DULCELINA 

SPASSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 401497 Nr: 33716-97.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETO PEÇAS LTDA, BARTOLOMEU ALONSO 

DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11.547/MT, EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - OAB:11547

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que as partes celebraram acordo, fls. 

62/67, cujo término ocorrerá em 30/08/2018.

Assim, aguarde-se o referido prazo.

 Transcorrido o prazo, intime-se o banco exequente para informar acerca 

do cumprimento do ajuste, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Caso permaneçam as partes em silêncio, procederei à interpretação de 

que houve o cumprimento do acordo, extinguindo-se o feito.

 Intime-se e cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 407769 Nr: 39038-98.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. T. DE ANDRADE, THALITA THOMÉ DE 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Defiro a consulta de bens dos executados pelos Sistemas Infojud 

(Delegacia da Receita Federal) e Renajud (Detran/MT), e para tanto, 

procedo à consulta de bens dos executados: T. T. de Andrade – CNPJ nº 

09.377.487/0001-09 e Thalita Thomé de Andrade – CPF nº 

720.702-931-49.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do executado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 707170 Nr: 912-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS RODRIGUES DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEN LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CARVALHO DIAS - 

Defensor Público - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

525,37 (quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 347,35 (trezentos e quarenta e sete reais e trinta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 148,52 (cento 

e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), para fins da guia de 

taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 

(vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em 

nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta 

corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para 

emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 719353 Nr: 15005-73.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SOARES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BRANQUINHO - 

OAB:8644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 Vistos etc. (...) Por todo o exposto, não vejo como acolher os argumentos 
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do impugnante.Em face do exposto, REJEITO a impugnação ao 

cumprimento de sentença.II – Assim, não tendo mais o que se discutir 

acerca do débito, tratando-se de matéria já abordada e esgotada nos 

autos, sendo a matéria das astreintes já devidamente atingida pela 

preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já decidida, 

tenho que o devedor satisfez a obrigação com o pagamento efetuado à fl. 

132.Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.Expeça-se alvará do 

montante do débito (astreintes), depositado na Conta Única, conforme 

extrato de fls. 139, em favor do exequente, na pessoa de seu patrono Dr. 

Jorge Luiz Branquinho, CPF n. 199.514.779-68, via TED (Transferência 

Eletrônica Disponível), na Agência 4407, Conta Corrente 01087263-2, 

Banco Santander 033, na quantia de R$ 31.557,32, com seus 

rendimentos.Tendo em vista que o alvará liberado em favor do banco de n. 

60219-1/2013, no valor de R$ 21.971,49, de fl. 113, foi cancelado, 

expeça-se novamente alvará em favor do banco do montante depositado, 

aproximadamente R$ 32.724,29, conforme extrato de fls. 137/138, com os 

rendimentos creditados, de forma a zerar a conta.E para tanto, intime-se o 

banco executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar os dados 

bancários do autorizado para proceder à expedição de alvará de 

levantamento, consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da 

Resolução nº 15/2012/TP.Custas remanescentes por conta do 

exequente.Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 737704 Nr: 34220-35.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. UBIRAJARA ARRUDA ME, JONAS 

UBIRAJARA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ALVES DE MIRANDA 

- OAB:3446-A/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à 

execução apensos (Feito nº 17862-87.2014 – código: 881780).

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 752876 Nr: 4753-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESSGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, 

MARCIA REGINA DE DEUS ROCHA ARCANJO, JEANCARLO MARTINS 

ARCANJO, CARLOS OLIVEIRA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 755527 Nr: 7561-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTHIA ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 755754 Nr: 7806-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S A DA S BARROS COM ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Certifique a Secretaria o trânsito em julgado da sentença de fl. 118.

II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 120.

Em vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos autos e no 

sistema Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como 

cumprimento de sentença, tendo como exequente: Manoel Archanjo Gama 

Filho e como executado: S. A. da S. Barros Com ME.

II – Após, as retificações determinadas no item I, intime-se o banco 

executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 2º do Código de 

Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do 

citado Código.

III – O artigo 85 parágrafo 1º do Código de Processo Civil dispõe serem 

devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença.

Dessa forma, condeno o banco executado ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil.

IV – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 767223 Nr: 20033-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA RODRIGUES MUSCIACCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 778436 Nr: 31840-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDIOUNEY SILVANO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o banco exequente, às fls. 48/50, 

juntou a publicação do edital de citação do executado.

Embora citado por edital, o executado não apresentou resposta, 

consoante certidão de fl. 51.

Dessa forma, diante do silêncio do executado deixando de acudir ao 

chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe Curador Especial na 

pessoa do membro da Defensora Pública, militante no Foro local, a quem 

se dará vista dos autos.

Em seguida, intime-se a embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se, promovendo ao andamento do feito, consoante determina o 

artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 784497 Nr: 38298-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTENIO PASCOAL ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GARCIA DA COSTA 

- OAB:13.791/MT, BENEDITO ANTONIO BRUNO - OAB:7.818/MT

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do 

veículo objeto do pedido.Indefiro o pedido de fl. 100. Com efeito, a 

restrição judicial a que se refere o banco é o gravame de alienação 

fiduciária, que foi devidamente incluída pelo próprio banco, bem ainda, que 

não pode ser retirada via sistema Renajud, mas sim deve ser 

providenciada pelo próprio banco requerente. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente 

atualizado.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Intime-se a parte requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 790725 Nr: 44776-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RODRIGUES JACOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 795216 Nr: 1546-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTORAZZO E LOUZADA LTDA ME, 

GERALDO ANDRÉ VICTORAZZO, MARCIO GOMES LOUZADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora online constante de fls. 112 do banco 

exequente e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o 

montante do débito - R$ 302.132,31 (trezentos e dois mil cento e trinta e 

dois reais e trinta e um centavos) -, que eventualmente forem encontrados 

em contas bancárias pertencentes aos executados: Victorazzo & 

Louzada Ltda ME – CNPJ nº 12.355.630/0001-68, Geraldo André 

Victorazzo – CPF n. 296.646.948-00 e Márcio Gomes Louzada – CPF n. 

131.441.728-20, fls. 05, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja 

cópia faz parte integrante desta decisão.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.

Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da penhora formalizada, 

para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Novo Código de 

Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o 

seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário, após, voltem-me os 

autos conclusos. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 802209 Nr: 8673-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Devidamente intimada para o pagamento do débito, a 

executada não pagou a dívida e nem ofereceu bens a penhora, consoante 

certidão de fls. 24. Aliados ao contexto processual estão os comandos 

dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução.Ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 

26.03.2007, defiro o pedido de penhora online constante de fls. 33/34 do 

exequente e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o 

montante do débito - R$ 148.912,61 (cento e quarenta e oito mil, 

novecentos e doze reais e sessenta e um centavos) -, que eventualmente 

forem encontrados em contas bancárias pertencentes ao executado: L. R. 

Comércio e Locação de Veículos Automotores Ltda ME, (...) constituo 

como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema 

BacenJud.Intime-se a executada, dando-lhe ciência da penhora 

formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Novo Código 

de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao 

valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos 
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termos do artigo 836 do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará 

a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se os necessários. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 803096 Nr: 9558-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M M ENERGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência DIVERGE do 

endereço indicado nos autos; impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos a Guia de 

pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 812884 Nr: 19365-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR JOSÉ DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 829082 Nr: 34916-03.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOMAR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA., 

MARCIO ALEXANDRE PRETTI BARBOSA, SEYLIANE BARROS DE SOUZA 

BARBOSA, ADRIANA LAZZAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via emissão de 

Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; _no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 846724 Nr: 50312-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS ROSA JORGE CUNHA, ALEX ROSA 

JORGE CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11800

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foram protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato 

de interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, 

conforme documentos juntados às fls 160.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 881780 Nr: 17862-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. UBIRAJARA ARRUDA ME, JONAS UBIRAJARA DE 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ALVES DE MIRANDA - 

OAB:3446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 Vistos etc. (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, ACOLHO 

PARCIALMENTE OS PEDIDOS formulados, para julgá-los procedentes em 

parte, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e, de 

consequência, deve a Execução apensa (Autos n. 34220-35.2011 – 

código: 737704) ter prosseguimento observando os seguintes parâmetros 

aqui determinados:Reviso o contrato firmado entre as partes, que 

fundamenta a execução, apenas e tão somente, para excluir tanto a 

capitalização mensal, quanto a diária, incidindo-se no contrato apenas a 

capitalização anual de juros.Diante do reconhecimento da 

impenhorabilidade do imóvel, reconhecendo tratar-se de bem de família, 

determino a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob nº 63.925 junto 

ao Cartório do 1º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Comarca de 

Várzea Grande/MT, auto de penhora de fl. 17.E para tanto, oficie-se ao 

referido Cartório determinando a baixa da averbação constante na 

referida matrícula de nº 63.925, encaminhando-se cópia dos documentos 

que se fizerem necessários.Condeno os embargantes ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

3.000,00 (três mil reais), na forma da previsão contida no parágrafo único 

do artigo 86 do CPC.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, traslade-se 

cópia da presente decisão para a ação de execução apensa (Autos n. 

34220-35.2011 – código: 737704). Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Após, desapensem-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquive-se com as cautelas devidas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 884311 Nr: 19387-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIASECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PANAMERICANA LTDA, 

ESPER HADDAD NETO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:OAB/MT 21.453-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a parte autora NÃO encartou a planilha de débito, 

INFORMANDO QUE A MESMA ENCONTRAVA-SE EM ANEXO, PORÉM 

VERIFICO SUA INEXISTÊNCIA, mencionando apenas o montante final; 

assim sendo, impulsiono os autos para intimar a parte autora para 

encartá-la aos autos a fim de evitar futura alegação de nulidade e dar o 

devido prosseguimento aos feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 933246 Nr: 51043-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:16.262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

ao valores depositados de fls 73/75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 939112 Nr: 54126-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALESKA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:4174 OAB/RO, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo legal, quanto à petição de 

acordo, fls.63/67 e 68/70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 948209 Nr: 59269-73.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABELLY PRADO NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEVANIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:8860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.

Intime-se o requerente para manifestar sobre a petição de fls. 156, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, retornem os autos conclusos.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1042007 Nr: 42538-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D C SILVA & SILVA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE APARECIDA O. SCATIGNA - 

OAB:121.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTIA KATHEUSCIA DA 

CRUZ E SILVA CARVALHO - OAB:8649/MT

 Vistos etc.(...) Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça.Aduz a 

executada que o banco exequente promoveu o protesto e negativação 

nos órgãos de proteção ao crédito, referente ao contrato aqui discutido, 

em nome dos antigos sócios da empresa: Phablo Gonçalves Silva e 

Daniely da Cruz e Silva.Argumenta a exequente que os mesmos não 

compõem o quadro societário da empresa, tendo se retirado antes mesmo 

da realização do contrato aqui executado.Assim, intime-se o banco 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar acerca dos 

argumentos da executada.Diante da proposta de acordo apresentada pela 

executada, bem ainda, tendo em vista as inovações trazidas pelo Código 

de Processo Civil, que determinam a tentativa de terminar os litígios 

mediante concessões mútuas, consoante dispõe seu artigo 139, inciso V, 

entendo necessária a designação de audiência de conciliação para 

tentativa de solução amigável.Designo audiência de conciliação, para o dia 

27/02/2018 às 14:30 horas, para tentativa de conciliação nos presentes 

autos, devendo as partes, comparecerem à audiência munidas de 

proposta para solução amigável.E para tanto, intimem-se o banco 

exequente, via de seu patrono, e a executada pelo correio, via carta, para 

comparecerem à audiência de conciliação designada, munidos de 

proposta de acordo.Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1076220 Nr: 58066-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. FINANCEIRA S/A C. F. I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON VICENTE DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUIZ PEREIRA - 

OAB:147020/SP, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1119882 Nr: 18729-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI, DARLENE 

SEBASTIANA DE ASSIS BARINI, TIAGO VIANNA DE ARRUDA, AURORA 

CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o requerente para juntar o comprovante original do depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, conforme certificado às fls. 37, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1273203 Nr: 28704-24.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE ALMEIDA RODRIGUES, REINALDO ANTONIO 

FERREIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BENEDITO 

PETRAGLIA JUNIOR - OAB:7215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Diante do exposto, julgo LIMINARMENTE PROCEDENTES os presentes 

embargos para declarar a nulidade do título exequendo, por estar atingido 

pelos efeitos da prescrição. De consequência, julgo extinta a Execução 

apensa (n. 10105-47.2011 – código 716033), e desconstituído o título 

executivo que lhe serve de parâmetro, nos termos dos artigos 332, §1º, 

487, II, 803, I, e 924, V, todos do Código de Processo Civil. Concedo aos 

embargantes os benefícios da assistência judiciária, consoante Lei 

1.060/50.Condeno o Embargado no pagamento das custas do processo e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), 

consoante artigo 85, §8º, do CPC. Decorrido o prazo recursal, traslade-se 

cópia desta decisão para a execução apensa (n. 10105-47.2011 – código 

716033).Após, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 74156 Nr: 3464-34.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - SOB 

INTERVENÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLACAS CUIABÁ COMPENSADOS LTDA, Ari 

Wojcik, SEBASTIÃO EDSON SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes executadas, no prazo de 05 

(cinco) dias, para se manifestar sobre o ofício de fls. 198, sob pena de 

arquivamento destes autos no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 80068 Nr: 1-38.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DIAS DE AMORIM - ME, EDSON DIAS 

DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o banco exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da proposta de acordo apresentada pelo executado 

às fls. 138/141.

Após, retornem os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 87649 Nr: 4435-19.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DELAMAR CORREA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3449/MT, FERNANDO JOSÉ BONATTO - OAB:25698/PR, ROSANE 

BARCZAK - OAB:47394, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a parte apelante / requerida não comprovou o 

respectivo preparo, impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intimar a parte apelante requerente, na pessoa de seu 

advogado, para realizar o recolhimento em dobro, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de deserção nos termos do art.1007§ 4º do NCPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 89782 Nr: 811-25.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA RURAL COM. E REP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 366, de levantamento do valor depositado na Conta 

Única. E para tanto, expeça-se o competente alvará, em favor do banco 

exequente, na forma indicada à fl. 366-v, com os rendimentos creditados 

no período.

Em seguida, intime-se o banco para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos autos, promovendo ao andamento do feito, consoante 

determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sendo 

seu silêncio interpretado por desinteresse no prosseguimento da ação.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 92642 Nr: 626-84.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AUTOLATINA S/A - DIVISÃO FORD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TROMBETTA COMERCIO DE FILTROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SHOFFEN - OAB:10.657/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 222 e para tanto, expeça-se a competente certidão 

de crédito, referente aos honorários advocatícios, em favor do douto 

patrono Dr. Marcos Alexandre Schoffen, nomeado defensor dativo do 

requerido citado por edital, de acordo com a decisão de fl. 127.

Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos imediatamente.

Eventuais custas finais deverão ser arcadas pelo banco exequente. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 151355 Nr: 5664-67.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTERFRAM TEIXEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUARACY CARLOS SOUZA - 

OAB:3287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ S. DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de fl. 141, e para tanto, proceda-se à exclusão da capa 

dos autos e junto ao sistema Apolo dos patronos indicados à fl. 141, 

devendo permanecer os demais patronos constituídos nos autos.

II – Para que possa ser analisado o pedido de fls. 139, traga o exequente 

cálculo atualizado do valor que pretende executar, em 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 210715 Nr: 21328-07.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNICRED - COOP.DE ECON. E CRÉDITO MUTUO DOS 
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MÉDICOS E PROFISS.DA SAUDE DE MT, ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA COELHO MARTINS, LUIZ 

ALBERTO FIGUEIREDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 

- OAB:7.042/MT, WAGNER MOREIRA GARCIA - OAB:9.268/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR A. KARASIAKI - 

OAB:6448/MT, LUCIMAR AP. KARASIAKI - OAB:6448-MT, MARIA RITA 

SOARES CARVALHO - OAB:12.895/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte exequente para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias 

quanto ao valores depositados de fls. 272/273, no valor exato indicado as 

fls 269, sob pena de concordância tácita. Certifico mais, que os valores 

foram depositados no prazo determinado as fls 271. É o que me cumpre 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 222411 Nr: 30405-40.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO VALETIM MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A, JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:5471-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, ante 

a atualização cadastral do novo procurador da parte autora,impulsiono os 

autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar 

novamente a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias 

quanto a devolução de correspondência no qual informa que “ausente”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 231035 Nr: 580-17.2006.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o patrono da parte requerente: Dra 

Roberta Beatriz do Nascimento e/ou Dr José Lidio Alves dos Santos via 

imprensa para que regularize sua representação processual com 

procuração ou substabelecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de desconsideração da petição de fls. 135.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 290351 Nr: 10647-07.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON FELICIANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:22.225-OAB/MG, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA 

FILHO - OAB:108.504 MG, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - 

OAB:27495/GO, SILCA MENDES MIRO BABO - OAB:76079/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada 

por Itaú Unibanco S/A em desfavor de Elson Feliciano de Oliveira.

Devidamente citado para realizar o pagamento do débito, o devedor deixou 

transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (fls. 367, 382).

Realizada pesquisa via sistema BancenJud, esta restou negativa, 

consoante fls. 393. Em outra tentativa, o valor encontrado (R$70,86) foi 

considerado manifestamente inidôneo para a satisfação considerável do 

crédito, de modo que, o próprio exequente postulou pela desconstituição 

(fls. 427).

Intimado para se manifestar acerca de possível interesse na emissão da 

certidão de crédito, o Exequente requereu a extinção da presente 

demanda e a expedição de Certidão de Crédito, com fulcro no Provimento 

nº 84/2014 – CGJ/MT, que determina a extinção do feito por sentença.

Em face do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo EXECUTIVO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 921, § 2º e 485, III, do 

CPC/2015 e em consonância ao Provimento 84/2014-CGJ/MT, devendo 

incidir todas as orientações dispostas no citado dispositivo.

Consigno que a parte Exequente poderá requerer a retomada da 

execução, por meio de petição devidamente instruída com a Certidão de 

Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º do Provimento n. 

84/2014-CGJ-MT, em caso de localização de bens de propriedade do 

devedor/executado, devendo indicar com precisão e objetividade, a 

providência apta ao regular prosseguimento do feito, não sendo suficiente 

para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de 

suspensão.

 Transitada em julgado, os autos deverão ser enviados ao Cartório 

Contador/Distribuidor para os fins previstos no Art. 3º do referido 

provimento.

Inexistindo ulteriores deliberações, promova-se o arquivamento definitivo 

dos autos, sendo vedado o fornecimento de certidão negativa ao devedor 

até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo (art. 7º, 

p.u. do Provimento 84/2014-CGJ).

P. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 311840 Nr: 18273-77.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LOPES RESTAURANTE - ME, SÉRGIO 

LOPES, IRACI VIEIRA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre as correspondências devolvidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 340673 Nr: 10891-96.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIECON PROJETOS AMBIENTAIS LTDA, JORGE 

TADEU MALVENIER NEVES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 360172 Nr: 30102-21.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGÍNIA ELIZA BORGES PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:31084/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC; 

bem como para comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito 

Bancário, em igual prazo, a fim de retirar a Carta Precatória expedida e 

comprovar nos autos a devida distribuição nos termos legais ou encartar 

nos autos o comprovante de prepero para distribuição da mesma no juízo 

deprecado É o que me cumpre impulsionar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 364280 Nr: 2194-52.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORA DE OLIVEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A - 

UNIBANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

II – Intime-se a exequente para se manifestar acerca da petição de fls. 

210/211, bem como sobre os documentos carreados às fls. 213/236, 

requerendo o que de direito, no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 376266 Nr: 12412-42.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente para que providencie o 

endereço para intimação do executado, tendo em vista a formalização do 

mandado de penhora e avaliação, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 396002 Nr: 30749-79.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELANO MARCUS COUTINHO GONDIM, 

MARILDA FIORAVANTI GONDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 409881 Nr: 1061-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR LUCINIO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 452609 Nr: 24715-54.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA SIMONE DE SOUZA NOBREGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13.953, LINCON MONTEIRO BENITES - OAB:12148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a certidão de Decurso de prazo expedida, sob pena de desinteresse no 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 455387 Nr: 26592-29.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOGICA TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA 

- EPP, JOSE MARIA CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 462221 Nr: 30888-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CREDITO MUTUO DOS FU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA - OAB:3839, 

ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 463532 Nr: 31787-92.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODAR PNEUS LTDA, TONI ROBERTO 

GASPAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA COCCO BUSANELLO 

URCINO - OAB:10970/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 718456 Nr: 11628-94.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDO LONARDONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:10609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

O executado compareceu às fls. 91 informando o pagamento da 

condenação.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca do valor 

depositado, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Em havendo concordância com os valores depositados, informe os dados 

bancários para expedição do respectivo alvará.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 726686 Nr: 22508-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA MONTEIRO MOSENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103.587/OABSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE CORRÊA RAMOS - 

OAB:9963

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 730129 Nr: 26158-06.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DIVINO TEIXEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 731774 Nr: 27916-20.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS DOS SANTOS INACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PASSOS MELHADO 

COCCHI - OAB:17.923-MT, CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 741784 Nr: 38628-69.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GR 3 PNEUS E ASSESSÓRIOS, RUZINEA 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:6296-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado em 

18/09/2017) requer de dilação de prazo ( 15 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para encartar aos autos a cópia da petição 

protocolada 19/04/2013 protocolo em C-94118 tendo em vista a sua não 

localização na secretaria, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser 

desconsiderado seu protocolo e o devido arquivamento dos autos haja 

vista a sentença de fls 65 e a certidão de trânsito em julgado de fls 68, 

ambas datadas no ano de 2012.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 744990 Nr: 42096-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO LEMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A / MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405//MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, em 

obediência ao princípio do contraditório , impulsiono os autos para 

expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte Requerente, 

para manifestar se nos autos, prazo legal de 15 (quinze ) sobre ao contido 

na petição de fls. 409/432.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 748258 Nr: 45551-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 750517 Nr: 2239-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA DANIELLY DE LARA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 754932 Nr: 6931-93.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DUARTE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 757938 Nr: 10149-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRADIÇÃO GRIL RESTAURANTE E DELIVERI, 

ALESSANDRA MENDES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A, PRISCILA MARTINS CARDOZO DIAS - OAB:252.569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo 

para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito pela via do 

processo de execução.Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem 

pública, a ocorrência da prescrição intercorrente nos casos em que o 

requerente não parece colaborar com a solução do próprio direito, 

perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido 

impulsionamento.Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:(...). Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVO.Em face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Proceda a Secretaria a alteração do polo ativo 

da presente demanda devendo passar integrá-lo Livorno Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, registrando-se as 

alterações no sistema Apolo e na capa dos autos.Condeno o Banco 

exequente apenas e tão somente em custas processuais e deixo de 

condená-lo em honorários advocatícios, tendo em vista que não ocorreu o 

contraditório, não havendo advogado constituído nos autos.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 758905 Nr: 11173-95.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CITICARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIA GONÇALVES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PASSOS MELHADO 

COCHI - OAB:187329/SP, CELSO MARCON - OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência n° 52010, DIVERGE 

do endereço indicado nos autos fls. 40; impulsiono os autos para 

expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos o 

endereço correto e Guia de pagamento, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 759343 Nr: 11639-89.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO FRANCISCO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BONINI - OAB:15297 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A/MT
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 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

503,94 (quinhentos e tres reais e noventa e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 127,09 (cento 

e vinte e sete reais e nove centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 761522 Nr: 14001-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINA ELOISA LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DE ALMEIDA VARGAS 

NUNES - OAB:10.220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I – Devidamente citada para o pagamento do débito, a 

executada não pagou a dívida e nem ofereceu bens a penhora. Aliados ao 

contexto processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, 

parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Novo Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução.Assim, defiro o pedido de penhora on-line defiro o pedido de 

penhora on-line constante de fls. 84 e, para tanto ordeno que se oficie ao 

Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio 

de valores até o montante do débito no valor de R$ 9.045,42 (nove mil 

quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos), que eventualmente 

forem encontrados em contas bancárias pertencentes à Executada: (...) 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud.Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da 

penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação 

ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos 

termos do artigo 836 do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará 

a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.II – Defiro a consulta 

de bens da executada pelo Sistema Renajud (Detran/MT), e para tanto, 

procedo à consulta de bens dos executados: Catarina Eloisa Lopes e 

Silva, CPF nº. 155.792.391-49.Assim, visto que a resposta acima 

acompanha esta decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e 

dê andamento ao feito, procedendo à citação do executado, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 761643 Nr: 14122-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:5871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 770463 Nr: 23485-06.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA NETO E DA SILVA LTDA, JOÃO 

ANTONIO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MÁRIO CEZAR DE LIMA - OAB:6.618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo legal, quanto a Exceção de 

Pre-Executividade, fls.112/119.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 779778 Nr: 33265-67.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIVANILDO PEREIRA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791/MT, ANDERSON GARCIA DA COSTA - OAB:OAB/MT 13.788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

722,27 (setecentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 345,42 

(trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 784413 Nr: 38213-52.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL CARLOS TADEU ATALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 786736 Nr: 40644-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA DE OLIVEIRA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Em razão da divergência do débito exequendo, apresentado em 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 184/187, remetam-se os 

autos à Contadoria Judicial para cálculo do débito, nos parâmetros 

determinados na sentença de fls. 137/140.

 Vindo o cálculo, intimem-se as partes para manifestarem, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Após, renove-se a conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 795870 Nr: 2213-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ROMI PEDRO KLAUS JUNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 812846 Nr: 19335-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON BARROS FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto aos cálculos de fls 106 cujo conteúdo encontra-se 

devidamente lançado no sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 819541 Nr: 25814-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C A ALVES DE OLIVEIRA INFORMÁTICA ME, 

CLEYTON AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I – Devidamente citados para o pagamento do débito, os 

executados não pagaram a dívida e nem ofereceram bens a penhora. 

Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 835, 

inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Novo Código de Processo 

Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora 

para garantir a execução.Assim, defiro o pedido de penhora on-line defiro 

o pedido de penhora on-line constante de fls. 52 e, para tanto ordeno que 

se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando 

o bloqueio de valores até o montante do débito no valor de R$ 169.187,90 

(cento e sessenta e nove mil cento e oitenta e sete reais e noventa 

centavos), que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes aos executados: (...) constituo como Termo de Penhora o 

Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.Intimem-se os 

executados, dando-lhes ciência da penhora formalizada, para os efeitos 

do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.Caso o valor 

bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Novo Código 

de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 832765 Nr: 38331-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado em 

15/08/2017) requer de dilação de prazo (30 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 849661 Nr: 52849-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINOR CANDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora manifestar-se acerca do 

depósito efetuado pela parte requerida, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 854692 Nr: 57216-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MÁRIO CEZAR DE LIMA - OAB:6.618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Quanto à manifestação às fls. 50/51, pelo douto Curador nomeado, 

reputo válida a citação editalícia dos executados, posto que essa se 

baseou na informação prestada pelo Oficial de Justiça de que o executado 

está em lugar incerto e não sabido (fls. 38). É o quanto basta para 

atendimento à norma contida no artigo 256, II, do CPC, não havendo, assim, 

que se falar em nulidade.

II – Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 867874 Nr: 7842-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BATISTA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR ALMEIDA SILVA - 

OAB:14.252/MT

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial para levantamento da quantia depositada 

nestes autos em nome do patrono do executado, consoante informações 

de fls. 54, tendo em vista o silêncio do Banco exequente, consoante 

certidão de fls. 62.

Diante da certidão de trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de estilo.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 870978 Nr: 10276-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 882307 Nr: 18136-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA, 

FÁBIO MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21453/A, GERMANA VIEIRA DO VALLE - OAB:18.115-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de consulta de bens dos executados via sistemas 

Infojud e Renajud, vindo à fl. 55. Com efeito, os executados ainda não 

foram devidamente citados, possibilitando a consulta de bens e posterior 

penhora.

II – Intime-se, pessoalmente, o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover ao andamento do feito, providenciando a citação dos 

executados, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 883961 Nr: 19184-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANA MARIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BORGES SAMPAIO - 

OAB:16246A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

ao valores depositados de fls 137/138, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 905435 Nr: 33858-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMR ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - EPP, 

JULIANNE LIAMARA MUNIZ, MARCUS VINICIUS STROBEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Com base na certidão do oficial de justiça de fl. 103, defiro o pedido de fls. 

106/108.

 Citem-se os executados, por edital, nos parâmetros das alterações 

previstas no artigo 257, inciso II e parágrafo único do Código de Processo 

Civil, com prazo de 30 (trinta) dias.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 948310 Nr: 59322-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIDA TEREZA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A OAB/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência n°. 20743 DIVERGE 

do endereço indicado nos autos fls. 29 que aponta o endereço da inicial; 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de 

encartar nos autos o endereço correto e Guia de pagamento, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 980859 Nr: 14500-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 
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OAB:248.505, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP, MÁRCIO F ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 980987 Nr: 14592-21.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDIVAN SOUZA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:17.627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I – Defiro a emenda à inicial de fls. 69/71.II – Em relação ao 

pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do 

Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência.Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça.III – No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ.Assim, 

Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la.Nesse sentido: (...).IV – Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado 

as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo 

Civil.Intimem-se. Cite-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 983539 Nr: 15630-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE 

ESCRITÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 Certifico e dou fé que a parte embargante quedou-se inerte quanto a 

efetuar o pagamento das mencionadas custas iniciais de distribuição dos 

embargos à execução, apesar de devidamente intimado via DJE por meio 

de seu patrono (fls 101) bem como pessoalmente como comprova o Aviso 

de Recebimento AR de fls 100; desta feita ante a presente certificação, 

cumprindo a determianção judicial de fls 96, impulsiono os autos para 

expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte Embargada, 

na pessoa de seus Patronos, para impugnação, no prazo legal. É o que me 

cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 991544 Nr: 19262-05.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL EDUARDO DA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo legal quanto aos valores 

depositados de fl. 89, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1045785 Nr: 44280-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO BRIZOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1051224 Nr: 47028-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MOURA SILVA CONSULTORIA 

ME, ROSANGELA MOURA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I – Diante da certidão do Oficial de Justiça, vinda à fl. 41, dando 

conta da impossibilidade de localizar o executado, aliados ao contexto 

processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 

836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro 

como primeira opção para fins de penhora para garantir a execução.Bem 

ainda, em entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.370.687 

– MG (2013/0007753-4), julgado em 04/04/2013, e ante as disposições do 

Provimento nº 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de 

arresto, constrição, “online” constante de fls. 43/44 e, para tanto, ordeno 

que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito (...) que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes aos 

executados, (...) constituo como Termo de Arresto o Protocolo de Bloqueio 

emitido pelo sistema BacenJud. Intimem-se os executados, dando-lhes 

ciência do arresto formalizado, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 

854 do Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se 

formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para 

saldar as custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo 

Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o 

teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.II – 

Defiro a consulta de bens dos executados pelo Sistema Renajud (...) 

intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, 

procedendo à citação do executado, no prazo de 05 (cinco) dias. III – 

Intime-se o exequente para que proceda ao andamento do feito, 
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impulsionando o processo, procedendo à citação do executado, no prazo 

de 05 (cinco) dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1053950 Nr: 48324-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON OKARRA LEOPOLDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência n°. 55366 DIVERGE 

do endereço indicado nos autos fls. 74; impulsiono os autos para 

expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos o 

endereço correto e Guia de pagamento, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1071581 Nr: 56104-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICELY APARECIDA ORCHEL DE 

ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:30246-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA DE ABREU 

- OAB:OAB/MT 14.278

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista aos valores vinculados a estes autos na Conta Única, bem 

como ao dispositivo contido na sentença as fls 95, no qual determina que 

dever-se-á apurar o montante devido pela requerida a título de verbas 

sucumbenciais, para então proceder a expedição de alvará, e ao contido 

na petição da parte autora de fls 96, impulsiono os autos para expedição 

de matéria para a imprensa a fim de intimar o advogado da parte requerida 

para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, obedecidos os ditâmes do 

recesso forense, sob pena de concordância tácita com o contido às fls 

96.É o que me cumpre impulsionar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1085624 Nr: 4091-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEY FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO FERNANDO PÉCORA DE 

AMORIM - OAB:17695

 Vistos etc.

Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda propôs Ação de Busca 

e Apreensão, em face de Sirley Ferreira de Oliveira.

Homologo por sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 123/124.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios e custas judiciais como ajustado.

Procedo de pronto à baixa junto ao sistema Renajud da restrição realizada 

pelo Juízo no prontuário do veículo discutido nos presentes autos.

Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1100751 Nr: 10859-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOISA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG CONSIGNADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

ao valores depositados de fls 41/46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1112741 Nr: 15832-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA APPIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES 

LTDA, FERNANDO DE SOUZA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto 

a resposta do Oficio n° 176/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1142753 Nr: 28584-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMW FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO RAMALHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1146934 Nr: 30416-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUCAMPO AGROINSDUSTRIAL LTDA., 

ANA LÚCIA DE MORAIS, NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA, NIVALDO 

SANCHES SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 
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DOA SANTOS. - OAB:13.431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de citação formalizada nestes autos, e 

a parte Executada não opôs Embargos e nem comprovou o pagamento do 

débito exequendo.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos intimando a parte exequente para, no prazo legal, 

indicar bens do devedor passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 724713 Nr: 20392-69.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. J. SOBRADIEL - ME, WILSON JOSÉ 

SOBRADIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora online constante de fls. 51 do exequente 

Banco Bradesco S/A, CNPJ 60.746.948/0001-12, e, para tanto ordeno que 

se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando 

o bloqueio de valores até o montante do débito - R$ 68.269,63 (sessenta e 

oito mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos) -, 

que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

aos executados: W.J Sobradiel - Me, CNPJ n°. 03.938.096/0001-21 e 

Wilson José Sobradiel CPF nº. 395.327.631-04, fls. 05, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.

Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da penhora formalizada, 

para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Novo Código de 

Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o 

seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os necessários. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021733-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA DIAS VALADAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA OAB - MT0011978S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1021733-40.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CLEIA DIAS VALADAO Sentença 

Vistos etc. Banco Bradesco Financiamentos S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. 07.207.996/0001-50, com sede em 

Goiânia - GO, por intermédio do seu advogado, ingressou perante este 

juízo com a presente Ação de Busca e Apreensão contra Cleia Dias 

Valadão Rodrigues, brasileira, inscrito no CPF sob n. 023.816.891-33, 

residente e domiciliado nesta Capital, expondo e requerendo o seguinte: 

Alega que firmou contrato de financiamento para aquisição de bens, 

Contrato de Financiamento de Bens e Serviços e/ou Serviços com 

Garantia de Alienação Fiduciária de n. 4362286129, firmado em 

29/05/2014, tornando-se credor da requerida da quantia de R$ 28.606,56 

(vinte e oito mil seiscentos e seis reais e cinquenta e seis centavos), 

devendo ser reembolsado em 48 (quarenta e oito) prestações mensais de 

R$ 595,97 (quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e sete reais) 

cada, vencendo-se a primeira em 29/06/2014 e a última em 29/05/2018, 

tendo como garantia a alienação fiduciária do seguinte bem: 01 (um) 

veículo marca/modelo VOLKSWAGEN/ GOL G5, ano/modelo 2009/2010, 

cor PRETA, placa NPL-7719, chassi 9BWAA05U7AT099922, renavam 

000166647535. No entanto, a requerida não cumpriu com o pagamento 

das prestações vencidas a partir da parcela com vencimento em 

29/05/2016, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da garantia 

fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, além da 

citação da requerida para os termos da ação, segundo as regras do Dec. 

Lei n.º 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o 

valor de R$ 4.025,32 (quatro mil vinte cinco reais e trinta e dois centavos). 

A inicial veio instruída com os documentos, dentre eles o contrato em que 

se funda o pedido, e também o instrumento de protesto pela qual foi a 

requerida constituído em mora. Em decisão proferida junto ao ID 4330406 

foi deferida liminarmente a apreensão do veículo objeto da garantia 

fiduciária, ordenando-se a citação da requerida para os termos da ação. O 

bem foi apreendido, consoante auto de apreensão contido no ID 5598681. 

Devidamente citado (ID 6652487), a requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos ID’s 8261815, 8261817, 8261818, 8261819, 

8261820, 8261820, 8261821 e 8261823, porém, intempestivamente, 

consoante certidão de ID 10499537. Acerca da contestação apresentou o 

banco requerente impugnação junto ao ID 10624926 Vieram-me os autos 

conclusos para julgamento. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se 

de “Ação de Busca e Apreensão”, fundada no Decreto Lei nº 911/69, 

ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S/A, contra Cleia Dias 

Valadão Rodrigues acima qualificados, visando à apreensão de veículo 

automotor objeto de garantia de alienação fiduciária, em face de 

descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento das 

prestações ajustadas. Devidamente citada a requerida, porém, tornou-se 

revel, posto que ofertou defesa fora do prazo legal, consoante certidão 

junto ao ID 10499537, sendo esta intempestiva. Logo, declaro a requerida 

revel. Por isso, deve se submeter aos efeitos de sua inércia processual, 

entre os quais a presunção de veracidade dos fatos articulados pelo 

requerente, nos termos do art. 344 do CPC. Extrai-se dos autos o 

desinteresse da requerida em saldar seu débito com o requerente, uma 

vez que não há nos autos nenhuma peça de defesa nem de pedido de 

purgação da mora. Por fim, com a documentação que instrui a inicial, 

destacando-se o Contrato de Financiamento (ID 4290424) e o instrumento 

de protesto junto ao ID 4290435, demonstrou o requerente 

satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre as partes, 

bem ainda a constituição em mora da requerida. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão e, de 

consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, consolidando em 

favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do 

pedido. Condeno a requerida no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, devidamente atualizado. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença. P. R. I. 

Cumpra-se. Intime-se a parte requerente. AT/Cuiabá, 22 de janeiro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 822220 Nr: 28399-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR SOARES FILHO, JOSE GERALDO 

RIVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO APARECIDO TURIN - 

OAB:PROMOTOR JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR JOSE PAULA DA 

SILVA - OAB:16.068/MT, CELSO RODRIGUES SALES - OAB:16.632/MT, 

RODRIGO TERRA CYRINEU - OAB:16.169/MT, SARA DE LOURDES 

SOARES ORIONE E BORGES - OAB:4.807-B/MT

 (...) Ante o exposto:a)Suspendo o trâmite da presente demanda até o 

julgamento final do Recurso Extraordinário n.º 852.475/SP;b)Junte-se aos 

autos aludida decisão do Supremo Tribunal Federal;c)Proceda-se as 

anotações necessárias, para baixa nos relatórios estatísticos e de 

meta.Intimem-se as partes, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1085515 Nr: 4058-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE ASSIS GUARESQUI, JOÃO BOSCO 

DE LAMONICA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOGIVAL BARBOSA DA 

SILVA - OAB:10535

 Vistos etc.

O requerido José de Assis Guaresqui foi citado pessoalmente (ref. 82) e 

deixou transcorrer in albis o prazo legal para apresentar a contestação 

(ref. 85). Não se aplica, aqui, a contagem do prazo em dobro, pois se trata 

de processo eletrônico (art. 229, §2º, CPC).

Assim, decreto a revelia do requerido José de Assis Guaresqui, sem 

incidir a presunção de veracidade sobre os fatos, haja vista o disposto no 

art. 345, I e II, do CPC.

Intime-se o Estado de Mato Grosso, mediante vista, para impugnar a 

contestação apresentada pelo requerido João Bosco Delamonica Junior 

(ref. 84), no prazo de dez (10) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 721070 Nr: 16552-51.2011.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE MATOS GUEDES 

- OAB:PROM. JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 

OAB:6571/mt

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

525,09 (quinhentos e vinte e cinco reais e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 148,24 (cento 

e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 949651 Nr: 60114-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, EDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGR, EDENARpCBNA, SRDA, EJM, JGR, DE, 

MTDSF, DDLC, EANJ, JCLN, LMP, EAN, MDSG, CPLN, CIDJ, LRB, JLLN, IDO, 

FDS, ACDSERL, SCDAL, LCERESL, HCESDIL–M, RCESL, SCRESL–M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO SILVA DA COSTA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:7099/O, ALDOREMA VIANA REGINATO - OAB:3.500-B, 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - OAB:5.768/MT, ALINNE 

SANTOS MALHADO - OAB:15140, ALINNE SANTOS MALHADO - 

OAB:MT 15140-O, ANA KAROLINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON - 

OAB:10.101/MT, ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - OAB:5324/MT, 

BRUNO DE MELO MIOTTO - OAB:19512/O, CAMILA PEREIRA 

FERNANDES - OAB:18786/O, CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:8303/MT, FABRÍCIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6.351-MT, FELIPE NOBREGA ROCHA - OAB:286.551/SP, GUSTAVO 

TEIXEIRA GONET BRANCO - OAB:DF. 42.990, HELENA VASCONCELOS 

DE LARA RESENDE - OAB:40887, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA - 

OAB:10236, LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - OAB:36.082/DF, 

LEONARDO FERREIRA DA SILVA - OAB:18.755/MT, LUCAS FABER DE 

ALMEIDA ROSA - OAB:38651, LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA 

CARNEIRO - OAB:15.074/MT, LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA 

CARNEIRO - OAB:15074, MARCIO LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA - 

OAB:7968/O, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA - OAB:19201-O, 

MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521/MT, MIGUEL VIANA REGINATO - 

OAB:11662/MT, MOEMA VIANA REGINATO MENDES - OAB:12023, 

MUDROVITSCH ADVOGADOS - OAB:2037/12, Ricardo Gomes 

Almeida - OAB:5.985-MT, RICARDO GOMES DA ALMEIDA - 

OAB:5.985/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT, 

RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, UEBER R. 

DE CARVALHO - OAB:4.754, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - 

OAB:4754, WILSON PEAGUDO DE FREITAS - OAB:1101/MT

 Vistos etc.

Antes de apreciar a petição juntada na referência 412, intime-se o 

advogado subscritor do pedido a regularizar a representação processual 

em relação aos requeridos Clarice Nasserden, Jean Carlo e Tarcila, no 

prazo de dez (10) dias.

Verifico que na referencia 436, foi juntada procuração outorgada pela 

empresa requerida Madeiras Mato Grosso, antiga Livropel, representada 

pelo requerido Delson Everly de Mouras ao advogado Dr. Anderson Nunes 

de Figueiredo. Entretanto, na cópia da 7ª alteração contratual da empresa, 

que instrui a petição, consta que representação e administração 

empresarial são exercidas pela sócia proprietária Tatiana Kely Lavagnolli.

Na referência 442, foi juntada procuração outorgada por Delson Everly – 

pessoa física - aos advogados Drs. Afonso Winter Junior, João Paulo 

Carvalho Feitosa e Leonardo Ferreira da Silva, sendo que este último, na 

referência 447, fez juntar a defesa preliminar em nome da empresa 

Madeiras Mato Grosso, porém, sem o devido instrumento procuratório.

Assim, intime-se o advogado subscritor da petição juntada na referencia 

447, a regularizar a representação processual da empresa Madeiras Mato 

Grosso, juntando procuração outorgada por quem de direito representa a 

referida empresa, no prazo de dez (10) dias, sob pena de 

desentranhamento da defesa.

 Desentranhe-se a petição e documentos juntados na referência 453, 

devolvendo-os ao advogado subscritor, para que seja providenciada a 

distribuição (art. 676, CPC).

Atenda-se como requerido pelo representante do Ministério Público, na 

manifestação juntada na referência 458 e, sem prejuízo, procedi, nesta 

data, a pesquisa de endereço da requerida Ivonete de Oliveira (CPF 

902.521.101-10), via BacenJud.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1241686 Nr: 18606-77.2017.811.0041
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCINEU DA SILVA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEDSON DIONYSIO DE OLIVEIRA 

- PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcianp Xavier das Neves - 

OAB:11190

 Vistos em correição.

Trata-se de carta precatória da Comarca de Cáceres-MT, objetivando 

inquirir as testemunhas Rodrigo Sebalhos Santana e Jesiel Xaxier 

Marques, aguardando a realização de audiência, designada para o dia 

18/04/2018.

 Mantenho a audiência designada para o dia 18/04/2018, às 16h00min.

Intimem-se as testemunhas (Rodrigo Sebalhos Santana e Jesiel Xaxier 

Marques) arroladas pelo Autor nos moldes do disciplinado no inciso IV do 

§4º do art. 455 do CPC, com a advertência de que o não comparecimento 

à audiência de instrução e julgamento, sem motivo justificado, será 

conduzida coercitivamente e responderá pela despesa do adiamento (art. 

455, §5º, do CPC).

Considerando haver testemunha servidor público, expeça-se o 

necessário, de acordo com o inciso III do §4º do art. 455 do CPC.

Comunique-se o Juízo deprecante.

Cientifique-se o representante do Ministério Público.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1257522 Nr: 23494-89.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVAN LEITE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAWELEC VIEIRA 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deiziane Padilha Silva 

Quintana - OAB:14834, José Carlos Moura - OAB:16233

 Vistos em correição.

Trata-se de carta precatória da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, 

objetivando inquirir a testemunha Raul Feliciano Maia, aguardando a 

realização de audiência, designada para o dia 18/04/2018.

 Mantenho a data e horário da audiência designada no despacho anterior, 

qual seja o dia 18/04/2018, às 15h00min.

Intime-se a testemunha (Raul Feliciano Maia) arrolada pelo Autor nos 

moldes do disciplinado no inciso IV do §4º do art. 455 do CPC, com a 

advertência de que o não comparecimento à audiência de instrução e 

julgamento, sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e 

responderá pela despesa do adiamento (art. 455, §5º, do CPC).

Comunique-se o Juízo deprecante.

Cientifique-se o representante do Ministério Público.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 355684 Nr: 26209-22.2008.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO ITAÚ S/A, HSBC BANK 

BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, BANCO CITIBANK S/A, BANCO DIBENS 

S/A, BANCO BMG S/A, BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO SAFRA 

S/A, BANCO ABN AMRO REAL S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO 

FINASA BMC S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO VOLKSWAGEN S/A, 

BANCO FIAT S/A, BANCO INVESTCRED UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABGAIL DENISE BISOL - 

OAB:5.200/MS, ADRIANA SERRANO CAVASSANI - OAB:196162, Ainá 

Franco de Andrade - OAB:200768, Alberico Eugênio da Silva 

Gazzineo - OAB:SP.272.393, ALBERTO FULVIO LUCHI - 

OAB:196.164/SP, ALEXANDRE CHEKERDEMIAN - OAB:11.640, 

ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - OAB:11876-A, Aluísio José de 

Almeida Cherubini - OAB:SP.165.399, ALUIZIO A. CHERUBINI - 

OAB:165.399/SP, ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA BRAGA - OAB:166.845, 

Ana Livia Silva e Alves - OAB:SP. 296.991, ANA PAULA SIGARINI 

GARCIA - OAB:10133/MT, André Milchteim - OAB:SP. 196.611, André 

Ribeiro Dantas - OAB:305.268, Andrea Sirotsky Gershenson Harari 

- OAB:SP. 220.249, ANGÉLICA MUNIZ LEÃO DE ARRUDA ALVIM - 

OAB:124.535/SP, ARAKEN DE ASSIS - OAB:72.587/RS, Armando Verri 

Junior - OAB:SP. 27.555, ARNALDO PENTEADO LAUDISIO - 

OAB:83111/SP, ATALÍ SILVIA MARTINS - OAB:OAB SP 131.502, 

BETTÂNIA MARIA GOMES PEDROSO HARLOS - OAB:6.522/MT, BRUNO 

PINHEIRO BARATA - OAB:75514/ OAB RJ, CARLA LUIZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122249/RJ, CARLOS ALBERTO BEZERRA - 

OAB:11.714-A/MT, Carlos Henrique dos Santos Liquori Filho - 

OAB:RJ.141.040, CARLOS LEAL SZCZEPANSKI JUNIOR - 

OAB:10.809-A/MT, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, 

CLAUDINÉIA FRANCISCO DIAS - OAB:17.669/MT, Cláudio Luiz Leite 

Júnior - OAB:SP. 311.275, Daniel Krahembuhl Wanderley - 

OAB:SP.307.900, Daniel Willian Granado - OAB:SP.271.203, DIEGO 

FABRINNY PIMENTA BRAGA - OAB:15866-O, DIEGO FERNANDO 

OLIVEIRA - OAB:13597, Diego Vasques dos Santos - 

OAB:SP.239.428, DIOGO DIAS DA SILVA - OAB:167335-A/SP, 

DOUGLAS SIQUEIRA ARTIGAS - OAB:11.268/MS, EDUARDO 

PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - OAB:118685/SP, ESIO OLIVEIRA DE 

SOUZA FILHO - OAB:15.687-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A, EVANDRO LÚCIO PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:12.302-A/MT, EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:24.498/PR, EVARISTO ARAGÃO SANTOS - 

OAB:24498/PR, Everaldo Augusto Cambler - OAB:SP. 68.312, FÁBIO 

LIMA QUINTAS - OAB:17.721, Fernando Anselmo Rodrigues - 

OAB:SP.132.932, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A, Fernando Crespo Queiroz Neves - 

OAB:SP.138.094, Fernando Rey Cota Filho - OAB:SP. 345.438, 

FILINTO CORRÊA DA COSTA JUNIOR - OAB:11.264/MT, FLAVIANA 

LETICIA RAMOS MOREIRA - OAB:12.891/MT, FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, Franco Bet de Moraes Silva - 

OAB:RJ.107.167, Gabriel do Val Santos - OAB:SP.267.881, 

Gianfrancesco Genoso - OAB:SP. 96.954, GILBERTO RONDON 

BORGES - OAB:16.606, GLAUCO GÓES GUITTI - OAB:10.320-B/MT, 

Graziela Pais Furlaneto Mermejo - OAB:SP.318.299, GUILHERME 

PIMENTA DA VEIGA NEVES - OAB:14230-DF, Guilherme Wanderley 

Dias Rodrigues - OAB:RJ.156.876, Gustavo Britto Pereira Albrecht - 

OAB:SP. 356.937, HELDA FERREIRA - OAB:9138/MT, Helena de 

Oliveira Fausto - OAB:SP.105.061, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962-B/MT, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, JOÃO MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - 

OAB:OAB/SP 12.363, João Marcos Neto de Carvalho - 

OAB:SP.289.543, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, JOSÉ MANOEL DE ARRUDA - 

OAB:, JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - OAB:12.363 SP, 

Laísa Dário Faustino de Moura - OAB:SP.212.281, LEONARDO JOSÉ 

AQUINO - OAB:9255, LUCIANO GIONGO BRESCIANI - OAB:214.044/OAB 

SP, LUCIANO LUIS BESOVICI - OAB:6814 B / MT, LUCIANO PORTEL 

MARTINS - OAB:7497/MT, LUÍS CARLOS CAZETTA - OAB:12.127, Luis 

Felipe Cimino Pennacchi - OAB:SP.305.349, Luis Rodrigues 

Wambier - OAB:7295-PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, luma mayara de azevedo gevigier emmerich - 

OAB:5143-B, Maraísa Cristina de Moraes - OAB:SP.290.440, Marcelo 

Chiavassa de Mello Paula Lima - OAB:SP.305.354, MARCELO 

TESHEINER CAVASSANI - OAB:71318/SP, MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A, Maria Beatriz Theodoro Gomes - 

OAB:2853-B/MT, MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - OAB:15.685-A, 

Maria Lúcia Lins Conceição de Medeiros - OAB:15348-PR, MARIA 

VICTORIA SANTOS COSTA - OAB:49.600/OAB RJ, MARIANA DE 

SOUZA - OAB:OAB/SP 146.785, Marta Britto de Azevedo - OAB:RJ. 

133.207, Melina Lemos Vilela - OAB:SP.243.283, Nathália Monteiro - 

OAB:MT0018873, Otávio Kern Ruaro - OAB:RS.74.117, Patrícia de 

Oliveira Boaski - OAB:SP. 125.390, Paula Cristina Travain - 

OAB:SP.169.151, Paulo Fernando de Moura - OAB:84.812, PRISCILA 

KEI SATO - OAB:15.684-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:42.074/PR, 

Rafael Franco Toledo Barbosa da Silva - OAB:SP.303.548, Rafaela 
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Ribeiro Rodrigues - OAB:SP.297.657, RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A/MT, Renan Scapim Arcaro - OAB:SP.331.132, RENATA 

GONÇALVES TOGNINI - OAB:15004/A, Rennan Faria Kruger Thamay - 

OAB:RS. 71.511, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, RITA DE 

CÁSSIA CORRÊA DE VASCONCELOS - OAB:15.711/PR, RITA DE 

CÁSSIA CORRÊA DE VASCONCELOS - OAB:OAB/PR 15.711, ROBERTA 

B CESAR - OAB:OAB/SP 258.573, Rosane Pereira dos Santos - 

OAB:SP.199.241, ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - 

OAB:7276-B/MT, Taíssa Maffesoni - OAB:18436, TAÍSSA 

MAFFESSONI - OAB:18436, TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER - 

OAB:22.129-A/PR, Teresa Arruda Alvim Wambier - OAB:67721-SP, 

Thereza Celina Diniz de Arruda Alvim - OAB:SP.12.426, Thiago 

Roberto Muniz Leão Molena - OAB:SP.310.075, WELLINGTON LUIZ 

DE CAMPOS - OAB:15.844-A/MT

 Certifico que, as Contrarrazões juntadas às fls. 2773/2778 referentes aos 

embargos de declarações de fls. 2495/2497 encontram-se no prazo legal. 

Certifico ainda, que o cadastro dos patronos dos réus foram atualizados 

nesta data no Sistema Informatizado Apolo. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1081596 Nr: 2310-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDFMB, RDM, PCL, JECO, KR, SADS, JLL, 

NDCEF, JODS, HRGD, FDFA, RMC, WLDS, PPDO, MSDADMDOLM, I-EDS, 

IDDPDB–I, IKCS, CPES, LSB, IPGLP, EGPDS, ACESL, LAMQ, JMB, G–SDIL, 

JB, LTAL-, LMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17.994/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - 

OAB:19.679-O, IVAN SCHNEIDER - OAB:15.345/MT, JOSE PETAN 

TOLEDO PIZZA - OAB:15750-A, JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:OAB/MT 10.483, LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ - OAB:20901/O, 

PASSADORE E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:181, RENAN 

FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - OAB:19.701/MT, RONY DE ABREU 

MUNHOZ - OAB:11972/MT, ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - 

OAB:6084, Seonir Antônio Jorge - OAB:38.641/GO, UEBER R. DE 

CARVALHO - OAB:4.754, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - 

OAB:8.948/MT, VINICIUS MANOEL - OAB:19.532/B, VINICIUS SEGATTO 

JORGE DA CUNHA - OAB:12649/MT, VLADIMIR MARCIO YULE TORRES 

- OAB:13.251/MT

 Vistos etcAssim, não havendo ordem de busca e apreensão, indefiro o 

pedido constante na referência 344.Nos autos do processo código 

1081749, o representante legal da empresa requerida JB Bezerra foi 

localizado e notificado pessoalmente. Assim, antes de realizar a 

notificação via edital, que é excepcionalíssima, determino que seja 

expedido novo mandado de notificação à requerida e seu representante, 

constando os dados que foram anotados no mandado e na certidão 

juntados na referencia 223, do processo código 1081749.Procedi, nesta 

data, a pesquisa de endereços, via BacenJud, em relação aos requeridos 

Josenilton Magalhães Bezerra (CPF 829.003.613-20); Capitolio Produtos e 

Serviços (CNPJ 16.791.107/0001-35 e sua representante Natalia Rita de 

Carvalho (CPF 702.223.721-25).Se forem obtidos endereços diversos 

daqueles onde já foram realizadas diligências, expeçam-se mandados de 

notificação e intimação. Certifique a Sra. Gestora se há mandado ou carta 

precatória pendente de cumprimento. Em caso positivo, solicite-se a 

devolução, devidamente cumpridos.Determino, ainda, que nos andamentos 

do Sistema Apolo, os servidores e estagiários se atentem a utilizar, 

sempre que disponíveis, os códigos específicos de modo a descrever 

corretamente o ato praticado, evitando-se a utilização de código genérico 

– como “juntada”, por exemplo – quando já há código específico – como 

“juntada de mandado de citação e certidão”. Intimem-se.Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004255-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. R. V. (AUTOR)

C. C. M. D. R. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. Q. V. (RÉU)

M. J. D. Q. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO)

WALLESKA SOUZA DE CARVALHO OAB - MT18639/O (ADVOGADO)

MURILO AUGUSTO DE SOUZA OAB - MT18904/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1004255-82.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça , 

no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2018 Katiúscia Marcelino 

Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007543-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. C. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT0016708A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ BERNARDO DOS SANTOS OAB - MT14871-A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1007543-38.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça , 

no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2018 Katiúscia Marcelino 

Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1020721-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA PIEDADE OCHIENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT0010216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

THYAGO MARCEL VERAO OCCHIENA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO)

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT0006771A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1020721-54.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ELIDA PIEDADE 

OCHIENA REQUERIDO: THYAGO MARCEL VERAO OCCHIENA, FERNANDA 

ALVES DA SILVA Vistos etc. Ante as informações do endereço onde se 

encontram os requeridos[1] (Id. nº 11433284), cumpra-se a decisão do 

ilustre Juiz plantonista, onde fora deferida a busca e apreensão dos 

infantes (Id nº 11308851), mediante todos os cuidados, inerentes às 
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ações que envolvem criança e adolescente. Cumpra-se com a máxima 

urgência. Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Endereço: Rua 

Coronel Cancelo, s/n, Casa em frente a Igreja Assembleia de Deus, 

Cidade: Antônio João/MS.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 892161 Nr: 24663-19.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFLG, MVLG, ELG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIME MARCIO MARTINS 

MORAES - OAB:3.847

 Diante do exposto, notadamente diante da inércia da parte autora a dar 

prosseguimento ao feito, JULGO EXTINTA a presente ação, com 

fundamento no art. 285, inciso III, do Código de Processo Civil.Transitada 

em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d e  n o v a 

determinação.Cumpra-se.P. R. I. C. Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 928628 Nr: 48553-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSCDF, SCDF, SCDF, SLCDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:16.649/MT, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAISSON ANDREI MARCANTE 

- OAB:11.373

 Código 928628

 Vistos etc.

 Defiro parcialmente o pedido de fls. 117.

 Intimem-se as partes, pessoalmente, para a sessão de mediação 

designada às fls. 117/vº.

 Intime-se a inventariante, para dar cumprimento integral da decisão de fls. 

115, no prazo de 10 (dez) dias.

 Alerte-se a parte interessada de que, este juízo não admitirá atrasos 

desmedidos, como os verificados neste feito. Advirta-se que, o não 

cumprimento da presente ordem, no prazo estipulado, implicará na 

extinção da presente ação.

 Cumpra-se, com urgência.

 Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 714850 Nr: 7496-91.2011.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRV, BR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9214, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT, 

JOSYNÁLIA BARBARA AMORIM DE ALMEIDA - OAB:10.676/MT, LUCIA 

MARIA REIS - OAB:9616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme consta nas fls. 130, a patrona Lucia Maria Reis 

OAB/MT 9616 , não recebeu intimação via DJE, razão pela qual, publico 

novamente o despacho a seguir transcrito: Código 71485Vistos etc. 

Intimem-se as partes, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do parecer Ministerial de fls. 118/vº, bem como, seu interesse no 

prosseguimento da ação, requerendo o que de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 28 de novembro de 2017.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000746-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALENCAR SERAFIM DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GRANJA DE SOUZA OAB - MT12343/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENY SIQUEIRA DE BONDESPACHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1000746-12.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ALENCAR SERAFIM 

DE AQUINO REQUERIDO: ENY SIQUEIRA DE BONDESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Guarda c/c Alimentos e Regulamentação de 

Convivência, proposta por Alencar Serafim de Aquino, em desfavor Eny 

Siqueira Debondespacho, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Verifica-se da presente ação que, a infante e sua representante legal, 

residem em endereço pertencente à circunscrição do Foro de Campo 

Verde/MT e, de acordo com o que dispõe o art. 50 do CPC, as ações em 

que o incapaz figurar como réu, processam-se no foro de domicílio de seu 

representante. Assim, há que se pautar o melhor interesse da incapaz, 

afastando da competência deste juízo. Diante do exposto, declino da 

competência para processar e julgar o presente pedido, determinando a 

imediata remessa dos autos à Comarca de Campo Verde/MT, para uma 

das Varas de Família existentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000261-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRAIDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1000261-12.2018.8.11.0041 REQUERENTE: IRAIDES DOS 

SANTOS Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor da exordial, para 

emendá-la, em 15 (quinze) dias, colacionando aos autos comprovação da 

união estável com o falecido, bem como, discriminando a qualificação e 

endereço de todos os filhos do de cujus, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000432-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA AKERLEY MANSUR BUMLAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER TOCANTINS MATOS OAB - MT0004982A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALBERTO MANSUR BUMLAI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1000432-66.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CECILIA AKERLEY 
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MANSUR BUMLAI REQUERIDO: JOSE ALBERTO MANSUR BUMLAI Vistos 

etc. Custas recolhidas. Recebo a presente ação de inventário e, dada à 

inexistência de litígio, a converto em arrolamento sumário, nomeando como 

inventariante Anna Edir Akerley Bumlai, independentemente de 

compromisso, em virtude do rito ora adotado. Intime-se a parte autora para 

juntar aos autos às certidões negativas das fazendas públicas municipal, 

federal e estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado em 

Cuiabá). Determino a utilização do sistema BACENJUD, para verificação de 

existência de ativos em nome do falecido Jose Alberto Mansur Bumlai, CPF 

nº 002.609.831-87. Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD em 

busca de informações sobre a existência de veículo registrado em nome 

do de cujus. Os autos permanecerão em gabinete até que a indicação de 

existência/inexistência de ativos financeiros seja informada a este Juízo, 

via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ). Caso haja 

valores, estes devem ser transferidos para conta judicial, devidamente 

vinculada a estes autos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1038286-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI CANDIDA DE FARIA (REQUERENTE)

THYAGO FARIA FONTES (REQUERENTE)

ISABELLA FARIA FONTES (REQUERENTE)

GABRIELA ALESSANDRA CORREA FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUTENIO FONTES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1038286-31.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARLI CANDIDA DE 

FARIA, THYAGO FARIA FONTES, GABRIELA ALESSANDRA CORREA 

FONTES, ISABELLA FARIA FONTES INVENTARIADO: RUTENIO FONTES 

Vistos etc. Concedo, por ora, os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/50. Recebo a presente ação de 

inventário e, dada à inexistência de litígio, a converto em arrolamento 

sumário, nomeando como inventariante Marli Cândida de Faria, 

independentemente de compromisso, em virtude do rito ora adotado. 

Intime-se a parte autora para juntar aos autos às certidões negativas das 

fazendas públicas municipal, federal e estadual (expedida pela 

Procuradoria Geral do Estado em Cuiabá). Determino a utilização do 

sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos em nome do 

falecido Rutenio Fontes, CPF nº 004.732.941-68, filiação Luis da Costa 

Ribeiro Fontes e Rute Ribeiro Fontes. Proceda-se, também, pesquisa junto 

ao RENAJUD em busca de informações sobre a existência de veículo 

registrado em nome do de cujus. Os autos permanecerão em gabinete até 

que a indicação de existência/inexistência de ativos financeiros seja 

informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 

004/2007/CGJ). Caso haja valores, estes devem ser transferidos para 

conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1129972 Nr: 22997-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL KARA JOSE NETO, VANDA KARA JOSÉ 

PINHEIRO, ARY KARA JOSÉ, RUBENS KARA JOSÉ, NEWTON KARA JOSÉ, 

LIDIA COTAIT KARA JOSÉ, EDISON DOS SANTOS, MARIA FÁTIMA JORGE 

KARTER KARA JOSÉ, MARIANA KARA JOSÉ SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSÉ, ESPÓLIO DE 

JULIETA CURY KARA JOSÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13.333/MT, KARINNE ANSILIERO ANGELIN 

BUNAZAR - OAB:234812 SP, MAURICIO BAPTISTELLA BUNAZAR - 

OAB:234812, THIAGO SILVEIRA - OAB:12963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO o presente feito para intimar o inventariante a proceder ao 

recolhimento do preparo das Cartas Precatórias para a devida distribuição, 

no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 236843 Nr: 5882-27.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Tadeu Vaz Curvo - 

OAB:4597/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito para intimar a parte exequente a proceder ao 

pagamento da diligência para cumprimento do ato, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 127997 Nr: 1305-41.1985.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DE MORAES MARQUES, FILADELFA BEZERRA DA 

COSTA MARQUS, GRACINDA AUGUSTA MARQUES PACHECO, JACKSON 

MACHADO PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JULIO DA COSTA MARQUES, 

MARIA ANTONIETA MARQUES GAHYVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 17.309, LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA - 

OAB:1.760/MT, ROSANY MARQUES PACHECO - OAB:7663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT

 Nos termos da legislação processual e da CNGC, impulsiono o presente 

feito para intimar a invemtariante a proceder ao recolhimento das 

diligências para proceder a citação de todos os herdeiros indicados nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 755264 Nr: 7281-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFNO, ADSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE MACHADO 

DA SILVA - OAB:12866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT

 Nos termos da legislação processual e da CNGC, impulsiono o presente 

feito para intimar a parte requerente para manifestar acerca do extrato 

acostado as fls. 95, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 876129 Nr: 14156-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPP, NPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:6.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que os autos principais estão arquivados, ante a prolação de 

sentença que segue em anexo. Assim, proceda a requerente a juntada da 

memória de cálculo como determinado às fls. 61.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1127012 Nr: 21762-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSM, APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PATRICIO ELIAS - 

OAB:8.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10.402/MT

 Processo nº. 21762-10.2016 - Código 1127012.

 Vistos.

 As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu 

respectivo pólo processual e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a postular em Juízo.

 Não há preliminares suscitadas, nem irregularidades a sanar.

 Nos termos do artigo 357, II, do Novo Código de Processo Civil, 

conveniente se faz, para o deslinde das questões apostas nos autos, com 

o início da fase instrutória, o depoimento pessoal das partes e/ou a oitiva 

de testemunhas, sem descurar-se de outo meio de prova que se mostre 

razoável.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 06 de 

fevereiro de 2018, às 14:00 horas. As partes deverão comparecer para 

prestar depoimento, acompanhadas de suas testemunhas, independente 

de intimação, salvo se o contrário requererem.

 O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2017.

Sergio Valério

Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031320-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAN ANTONIO ALVES CORREA (REQUERENTE)

JOSE FRANCISCO SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

TEREZINHA ALVES MARTINS (REQUERENTE)

UBIRAJARA JOSE ALVES CORREA (REQUERENTE)

GUMERCINDO ALVES CORREA FILHO (REQUERENTE)

DAISY PEDRO ALVES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DORILEO CARDOSO OAB - MT0015652A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA ALVES MARTINS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO 

DE DECISÃO JUSTIÇA GRATUITA ZONA 001 DE ORDEM DO EXMO. SR. 

DR. JUIZ DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA SILVA. Dados do 

Processo: Processo: 1031320-52.2017.8.11.0041 Parte Autora: Nome: 

TEREZINHA ALVES MARTINS Endereço: AVENIDA MARECHAL DEODORO, 

587, ARAÉS, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-505 Nome: GUMERCINDO ALVES 

CORREA FILHO Endereço: AVENIDA ALZIRA SANTANA, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78130-357 Nome: UBIRATAN ANTONIO 

ALVES CORREA Endereço: AVENIDA ALZIRA SANTANA, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78130-357 Nome: UBIRAJARA JOSE 

ALVES CORREA Endereço: Avenida Isaac Póvoas, Centro-Sul, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78020-510 Nome: JOSE FRANCISCO SILVA ALMEIDA Endereço: 

Rosário Oeste, Rosário Oeste, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 

Nome: DAISY PEDRO ALVES CORREA Endereço: AVENIDA ALZIRA 

SANTANA, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78130-357 Parte 

Ré: Nome: TEREZINHA ALVES MARTINS Endereço: AVENIDA MARECHAL 

DEODORO, 587, ARAÉS, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-505 PESSOA(A) A 

SER(EM) INTIMADA(S): Nome: TEREZINHA ALVES MARTINS Endereço: 

AVENIDA MARECHAL DEODORO, 587, ARAÉS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-505 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) PARTE ACIMA 

QUALIFICADA para tomar as providências pertinentes, caso queira, em 

atenção ao teor do despacho/sentença abaixo transcrito: 

Decisão/Despacho: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 

1031320-52.2017.8.11.0041 Ação: Arrolamento Vistos,  etc. . . 

Considerando o certificado no Id 10649555, intime-se a inventariante 

pessoalmente para que manifeste interesse no prosseguimento do 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias, art. 485, § 1º do CPC, sob pena de 

remoção ou extinção e arquivamento. Após, voltem os autos conclusos 

para análise. Intimem-se. Assinado eletronicamente por: GILPERES 

F E R N A N D E S  D A  S I L V A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  1 1 1 4 8 1 0 0  1 7 1 2 1 5 1 5 2 4 5 5 3 5 6 0 0 0 0 0 0 1 0 9 8 4 0 5 3 . 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032080-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ALMEIDA MARQUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO PAULO PEDROSO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUÍZO DA 4.ª VARA 

D E  F A M Í L I A  E  S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O : 

1032080-98.2017.8.11.0041 AUTOR:Nome: ALINE ALMEIDA MARQUES 

Endereço: EMA, 341, VL SAMPAIO, ARAPONGAS - PR - CEP: 86705-550 

REQUERIDO:Nome: JOÃO PAULO PEDROSO DA SILVA Endereço: RUA F, 

02, qd 21, PARQUE NOVA ESPERANÇA II, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-353 

INTIMANDO: DEFENSOR PÚBLICO PATRONO DO REQUERENTE DE ORDEM 

DO JUIZ DR. GILPERES FERNANDES DA SILVA Nos termos da legislação 

vigente, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar O DEFENSOR 

PÚBLICO supracitado, para informar qual o real endereço da autora, o que 

está na petição inicial e/ou o que está cadastrado no sistema? Após editar 

o cadasto para evitar futuros equívocos. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 23 

de janeiro de 2018. ______________________________ GESTOR 

J U D I C I Á R I O 

____________________________________________________________

____________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES 

DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, 

Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - 

TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1032436-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERONILDES GONCALVES (REQUERENTE)

ALUIZIO DE MORAES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON ANTONIO DE ALMEIDA OAB - MT8444/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. (INVENTARIADO)

 

PROCESSO: 1032436-93.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: ALUIZIO 

DE MORAES GONCALVES Endereço: RUA FENELON MÜLLER, 479, CASA, 

DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-090 Nome: HERONILDES 

GONCALVES Endereço: RUA PROFESSORA DULCE PROENÇA, 147, 

CASA, CAMPO VELHO, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-278 PARTE 

REQUERIDA: Nome: CTPS Endereço: RUA FENELON MÜLLER, 479, CASA, 

DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-090 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificada, para tomar ciência da 
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expedição do CARTA DE ADJUDICAÇÃO para retirar/imprimir 

DIRETAMENTE DO SISTEMA PJE. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,23 

de janeiro de 2018. assinado eletrônicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000500-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CACIA CRISTINA PEREIRA DE SENA SANTOS (REQUERENTE)

LUIZ MAURO PEREIRA SENNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME OAB - MT0006763A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

PROCESSO: 1000500-16.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: CACIA 

CRISTINA PEREIRA DE SENA SANTOS Endereço: AVENIDA REPÚBLICA 

DO LÍBANO, 1314, (LOT RODOVIÁRIA PARQUE), DESPRAIADO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78048-135 Nome: LUIZ MAURO PEREIRA SENNA Endereço: 

AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO, 2205, (LOT RODOVIÁRIA PARQUE), 

DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-135 PARTE REQUERIDA: 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificada, para 

tomar ciência da expedição do ALVARÁ/, para retirar/imprimir 

DIRETAMENTE DO SISTEMA PJE. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,23 

de janeiro de 2018. assinado eletrônicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1024634-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. S. B. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA ANDREZA DA SILVA OAB - 946.850.021-72 

(REPRESENTANTE)

CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA OAB - MT12561/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

PROCESSO: 1024634-44.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: SOPHIA 

AUGUSTA DA SILVA BOM DESPACHO Endereço: RUA TRINTA E SEIS, 21, 

QUADRA 24, JARDIM INDUSTRIÁRIO I, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-672 

Nome: BENEDITA ANDREZA DA SILVA Endereço: RUA TRINTA E SEIS, 21, 

QUADRA 24, JARDIM INDUSTRIÁRIO I, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-672 

PARTE REQUERIDA: FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, 

acima qualificada, para tomar ciência da expedição do ALVARÁ, para 

retirar/imprimir DIRETAMENTE DO SISTEMA PJE. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,23 de janeiro de 2018. assinado eletrônicamente por Willma 

Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1030348-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTINO LAMEU DA ROXA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GABRYELLE ALVES OAB - MT20878/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ LAMEU DA ROXA (REQUERIDO)

CEZINA PEREIRA DA ROCHA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

WERVESON ROCHA BRAGA (HERDEIRO)

EZELINA ROCHA DE FREITAS (HERDEIRO)

EDIMAR PEREIRA BRAGA (HERDEIRO)

JOSE LAMEU DA ROCHA (HERDEIRO)

PATRICIA GABRYELLE ALVES OAB - MT20878/O-O (ADVOGADO)

ERMELINA ROCHA SILVA DE MELO (HERDEIRO)

OSVALDO PEREIRA DA ROCHA (HERDEIRO)

IVONE PEREIRA DA ROCHA (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

JOVINO LAMEU DA ROCHA (HERDEIRO)

MARIA LUCIA PEREIRA ROCHA SBORCHIA (HERDEIRO)

WENDER ROCHA BRAGA (HERDEIRO)

LUCINETE PEREIRA DA ROCHA (HERDEIRO)

CARLOS ROBERTO PEREIRA DA ROCHA (HERDEIRO)

 

PROCESSO: 1030348-82.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: ALTINO 

LAMEU DA ROXA Endereço: RUA JURITI, 09, QDA 19, CPA IV, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78058-122 PARTE REQUERIDA: Nome: LUIZ LAMEU DA ROXA 

Endereço: RUA SÃO JOÃO, 186, SÃO JOÃO DOS LÁZAROS, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78008-805 Nome: CEZINA PEREIRA DA ROCHA Endereço: RUA 

SÃO JOÃO, 186, SÃO JOÃO DOS LÁZAROS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78008-805 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima 

qualificada, para tomar ciência da expedição do FORMAL, para 

retirar/imprimir DIRETAMENTE DO SISTEMA PJE. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,23 de janeiro de 2018. assinado eletrônicamente por Willma 

Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021017-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GOMES RAMOS (REQUERENTE)

LEANDRO GOMES RAMOS (REQUERENTE)

TATIANE PATRICIA CAMPOS DE SOUZA (REQUERENTE)

TEREZINHA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT8906/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR RAMOS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO: 1021017-76.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

TATIANE PATRICIA CAMPOS DE SOUZA Endereço: RUA PROFESSORA 

NEUZA LULA RODRIGUES, 11, JARDIM SANTA AMÁLIA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78035-600 Nome: LUCIANO GOMES RAMOS Endereço: RUA 

BRASÍLIA, 226, AREÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-265 Nome: 

TEREZINHA GOMES DE SOUZA Endereço: RUA BRASÍLIA, 226, AREÃO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78010-265 Nome: LEANDRO GOMES RAMOS 

Endereço: RUA DEZ, 19, QUADRA 14, RESIDENCIAL ARICÁ, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78091-400 PARTE REQUERIDA: Nome: WALDEMAR RAMOS DE 

SOUZA Endereço: RUA BRASÍLIA, 226, AREÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-265 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima 

qualificada, para tomar ciência da expedição do FORMAL, para 

retirar/imprimir DIRETAMENTE DO SISTEMA PJE. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,23 de janeiro de 2018. assinado eletrônicamente por Willma 

Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1018040-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. C. (REQUERENTE)

F. B. D. C. (REQUERENTE)

E. F. B. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERISLAINE DOS SANTOS OAB - RO8672 (ADVOGADO)

RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA OAB - MG159771 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. S. (INVENTARIADO)

 

PROCESSO: 1018040-14.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: ELISON 

FRANCISCO BONFIM CARVALHO Endereço: RUA CAVALEIRO DA ROSA, 

213, CONJUNTO RESIDENCIAL ESTRELA DO SUL, CAMPO GRANDE - MS - 

CEP: 79013-210 Nome: FABIANA BONFIM DE CARVALHO Endereço: RUA 

B, 133, JARDIM OITO DE ABRIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78051-112 Nome: 

LAUDICEIA SILVA CARVALHO Endereço: AVENIDA CIRÍACO CÂNDIA, 

462, qd 10, CIDADE VERDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-770 PARTE 

REQUERIDA: Nome: MAGNALVA BONFIM SILVA Endereço: 4, 202, LOTE 

23, JARDIM VITORIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-760 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificada, para tomar ciência 
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da expedição do ALVARÁ, para retirar/imprimir DIRETAMENTE DO 

SISTEMA PJE. BEM COMO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE ID N. 

11224604. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,23 de janeiro de 2018. assinado 

eletrônicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021144-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIL CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Robson Arantes de Oliveira (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PROCESSO: 1021144-14.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: ATAIL 

CARLOS DE OLIVEIRA Endereço: Inexistente, RUA DA PAZ, 21, JARDIM 

LEBLOM, CUIABA, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 00000-000 PARTE 

REQUERIDA: Nome: Robson Arantes de Oliveira Endereço: Inexistente, 

Inexistente, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 00000-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificada, para tomar ciência 

da expedição do CARTA DE ADJUDICAÇÃO, para retirar/imprimir 

DIRETAMENTE DO SISTEMA PJE. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,23 

de janeiro de 2018. assinado eletrônicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1015471-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. N. R. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA REGINA MELO FORT OAB - MT0004378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1015471-40.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

HELLYETT NELYDA ROLIM CAVALCANTI Endereço: AVENIDA 

ENGENHEIRO AGAMENON MAGALHÃES MELO, 145, TAMARINEIRA, 

RECIFE - PE - CEP: 52110-000 PARTE REQUERIDA: FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificada, para tomar ciência da 

expedição do ALVARÁ/, para retirar/imprimir DIRETAMENTE DO SISTEMA 

PJE, pois essa é a praxe dos processos virtuais, porém, em virtude do 

parecer da SEGES, poderá a parte comparecer no balcão da secretaria e 

retirar a via impressa, porém a assinatura do Juiz de Direito será 

eletronica, uma vez que é a utilizada em processos virtuais, como é o 

caso. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,23 de janeiro de 2018. assinado 

eletrônicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 980578 Nr: 14363-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDP, ADLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282/MT, JEFFERSON NUNES FLORES - OAB:17.575/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

manifestar sobre a juntada de fls. 102, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 944249 Nr: 57010-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECN, NADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9.203/MT, WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS 

- OAB:8.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da ordem de serviço nº 01/2007 - 

GAB desse Juízo, impulsiono o feito para intimação da autora/requerente 

para manifestar requerendo o que de direito, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 343869 Nr: 14117-12.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNR, NN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDRLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS - 

OAB:3830/MT, Raphael Fernandes Fabrini - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÂNGELO EUGÊNIO COUTO DA 

SILVEIRA - OAB:OAB-RN 2265

 Nos termos da Legislação vigente e da ordem de serviço nº 01/2007 - 

GAB desse Juízo, impulsiono o feito para intimação da autora/requerente 

para manifestar requerendo o que de direito, no prazo de cinco dias.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 980720 Nr: 14423-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO FERNANDES DOS REIS - 

OAB:3810/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA, QUERENDO, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO APRESENTADA ÀS FLS.146/155, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1254839 Nr: 22637-43.2017.811.0041

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSMR, ANDSR, EBDDSR, HNDSR, JLNDSR, 

PHGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESARENKO - 

OAB:MT 3921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 19/02/2018 ÀS 17:45 HORAS NA 

SEDE DESTE JUÍZO. OUTROSSIM, PARAR MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO (FLS. 22) DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA NO PRAZO LEGAL.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1006705-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. N. B. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nelson Alexandre Moreira Nunes OAB - MT16206/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. D. C. R. (RÉU)

V. C. D. F. R. (RÉU)

I. M. D. C. R. (RÉU)

V. G. G. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT0007344A (ADVOGADO)

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE OAB - MT6187/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1006705-95.2017.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da requerida Vivian acerca da sentença, cuja 

parte dispositiva é a seguinte: "(...) Em face do exposto e, em consonância 

com o parecer do representante do Ministério Público, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ACOLHO O PEDIDO DA AÇÃO 

para RECONHECER POR SENTENÇA a união estável existente entre 

NERBIA NAYLA BATISTA GOMES e WALTER MACHADO RABELLO 

JUNIOR, pelo período de 20 anos, findando-se com o falecimento deste, 

em 10/12/2014. Condeno as rés ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC, 

arbitro em R$ 500,00, devendo, no entanto, estas condenações 

permanecerem suspensas, em razão delas fazerem jus aos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, que ora lhes concedo. Publique-se, intime-se 

e cumpra-se.". Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1030896-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. F. (AUTOR)

N. G. F. D. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO TRAJANO FILHO OAB - MT0007098A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. D. F. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

10884390, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, no 

prazo legal, sobre ela se manifestar, e, após, para irem conclusos. 

Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1031643-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA FATIMA FERREIRA DE SA (REQUERENTE)

JOSE BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FORTES MODESTO OAB - MT21330/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BIANK RODRIGUES ARRUDA SATELIS (REQUERIDO)

KATILAYNE APARECIDA DE SA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito sentenciado e com 

trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de documento já 

expedido, impulsiono os autos para intimar a parte REQUERENTE a fim de, 

em 5 (cinco) dias, comparecer na Secretaria do Juízo e retirar o 

respectivo documento, sob pena dele ser arquivado juntamente com o 

feito. Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003409-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIMPIO DE SOUZA FILGUEIRAS OAB - MT0003849A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1003409-65.2017.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço intimação da parte autora acerca da r. sentença.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1188490 Nr: 810-73.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICO RICARDO DA SILVEIRA - 

OAB:DEF PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Tendo em vista a certidão negativa de fls. 11, procedi pesquisa na rede 

mundial de computadores (internet) e encontrei o seguinte endereço da 

empresa Pantanal Segurança, qual seja, RUA José da Silva Monteiro - 

Miguel Sutil, Nº 10, Quadra 10, Cuiabá - MT, 78048-364.

Assim, expeça-se novo mandado de intimação, no endereço supracitado.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 10 de janeiro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1262512 Nr: 25238-22.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBPDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDPDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR ALVES PIRES - 

OAB:OAB/MS-11648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, redistribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Assim, cumpra-se a decisão de fls. 07.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 10 de janeiro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Em substituição legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 731354 Nr: 27480-61.2011.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELENA ADONA SCHONS, FELIPE FERNANDO 

SCHONS, LUCAS FABRÍCIO SCHONS, EFS, EMANUELLE GOMES SCHONS 

MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO EDSON FERNANDO SCHONS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3.330/MT, Davi Marques - OAB:14678, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

fundamento no item 2.10.1 da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimar 

o(a) advogado(a) DAVI MARQUES a devolver os autos em epígrafe no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 909905 Nr: 36792-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALRDS, AGDA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN LUCIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA - 

OAB:10429-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Tendo em vista o cumprimento da precatória (fls. 17), comunique-se ao 

deprecante, prestando as informações, acompanhada cópia dos 

documentos de fls. 18/47.

 Após, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas 

homenagens.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 10 de janeiro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1089727 Nr: 6071-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASMIM ALINE SOUZA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS GUILHERME SOUZA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDEONOR CHAVES RIBEIRO - 

OAB:6.632/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Com base no art. 393, da CNGC da CHJ-MT, intime-se a parte autora para 

se manifestar acerca da certidão negativa de fls. 08, sob pena de 

devolução da carta precatória sem o devido cumprimento.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 10 de janeiro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1233987 Nr: 16232-88.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GK, MPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO TARGON - 

OAB:216648/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Tendo em vista o cumprimento da precatória (fls. 09), comunique-se ao 

deprecante, prestando as informações.

 Após, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas 

homenagens.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 10 de janeiro de 2017.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Em substituição legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740888 Nr: 37654-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANCML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10.006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA NEPOMUCENO 

CABRAL - OAB:9.777/0

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREA 

NEPOMUCENO CABRAL, para devolução dos autos nº 

37654-32.2011.811.0041, Protocolo 740888, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1100117 Nr: 10627-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE MARTA VIEIRA RODRIGUES RANZULLA, 

MILTON DENIZART DORADO RODRIGUES, ROSA MARIA DE MORAES 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE INACIO DORADO RODRIGUES, 

SIMONE MARTA VIEIRA RODRIGUES RANZULLA, MARCELO DORADO 

VIEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBLES VARGAS O 

RODRIGUES - OAB:5605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Tendo em vista a certidão parcialmente negativa de fls. 10, e que a parte 

autora, intimada para se manifestar sobre a certidão, sob pena de 

devolução da carta precatória sem o integral cumprimento, quedou-se 

inerte, com base no art. 991 da CNGC, devolvam-se os autos ao Juízo 

deprecante, com nossas homenagens.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 10 de janeiro de 2017.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1125584 Nr: 21148-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA APARECIDA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO LUIZ LIMA BARÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 12, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

ressalvando que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo 

de 30, a precatória será devolvida independentemente de cumprimento, no 

termos do art. 393 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1143573 Nr: 28970-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGMM, AKMM, SUELLEN XAVIER MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO DE ALCANTARA 
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MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:MT 10791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1 - Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 2 - Tendo em vista que resta prejudicado o cumprimento da Carta 

Precatória em razão de já ter passado a data designada para à audiência, 

oficie-se o juízo deprecante, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

informe nova data de audiência, sob pena de devolução da carta 

precatória sem o devido cumprimento.

3 – Informada a nova data para a audiência, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo o presente como mandado.

4 - Após, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas 

homenagens.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 10 de janeiro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1194104 Nr: 2730-82.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAIDE RODRIGUES BALIERO 

BRETAS - OAB:16.129/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1 - Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 2 - Com base no art. 393, da CNGC da CHJ-MT, intime-se a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão negativa de fls. 12, informando o 

endereço atualizado do réu, sob pena de devolução da carta precatória 

sem o devido cumprimento.

3 – Havendo informação do endereço, oficie-se o juízo deprecante, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe nova data para a audiência, com 

prazo hábil para cumprimento, sob pena de devolução da carta precatória 

sem o devido cumprimento.

4 – Informada nova data para audiência, cumpra-se na forma deprecada, 

servindo o presente como mandado.

5 - Após, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas 

homenagens.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 10 de janeiro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1228820 Nr: 14452-16.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGDC, MSGDCF, FATIMA GRASIELA HURTIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL SALVADOR GONÇALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA BISON GONÇALVES - 

OAB:RS/102307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 16, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

ressalvando que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo 

de 30, a precatória será devolvida independentemente de cumprimento, no 

termos do art. 393 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1234437 Nr: 16354-04.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDADS, JAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIAO DE FREITAS - 

OAB:530/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Com base no art. 393, da CNGC da CHJ-MT, intime-se a parte autora para 

se manifestar acerca da certidão negativa de fls. 11, sob pena de 

devolução da carta precatória sem o devido cumprimento, quedou-se 

inerte, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas 

homenagens.

Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 10 de janeiro de 2017.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1243024 Nr: 19038-96.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMCGDS, BCCGDS, KCGDS, ADRIANA CARDOSO PINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEICE JOSE DA SILVA, MARLENE 

APARECIDA GUERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 13, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

ressalvando que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo 

de 30, a precatória será devolvida independentemente de cumprimento, no 

termos do art. 393 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1211426 Nr: 8876-42.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCDOF, ROSINEIA VALENTIN DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CESAR LANDIVAR FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CARDOSO DE ALMEIDA 

ANDRADE COSTA - OAB:12.710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, redistribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Assim, cumpra-se a decisão de fls. 11.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 10 de janeiro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1247597 Nr: 20404-73.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEDI FERNANDES DE OLIVEIRA, MARCOS LUCAS 

FERNANDES MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDEMILSON JOSE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE SÃO 

FELIX DO ARAGUAIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 13, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

ressalvando que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo 

de 30, a precatória será devolvida independentemente de cumprimento, no 
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termos do art. 393 da C.N.G.C.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010423-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES GIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: " Intime-se a parte 

impetrada para cumprir na íntegra a ordem exarada por este Juízo, no 

prazo de 05 ( cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00. 

Caso o mandamus esteja incluído no Incidente de Suspensão de 

Segurança n° 53157/2017 ajuizado pelo Estado de Mato Grosso, deverá a 

pare impetrada informar nos autos e comprovar as alegações, no prazo 

de 05 ( cinco) dias, oportunidade em que deverá ser desconsiderada a 

determinação supra. Às providências. Cumpra-se. ". OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 957538 Nr: 3821-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO GUERRA - 

OAB:16276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTÁVIO TROVO 

MARQUES - OAB:5268/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1173788 Nr: 41684-37.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO PEDRO KUSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:PROCUR. DO ESTA

 Certifico que as Contestações de fls. 90/94 e 95/104 são tempestivas. 

Impulsiono os autos intimando a parte autora para querendo, impugnar a 

Contestação no prazo de 30 dias, conforme determinação do despacho de 

fls. 114.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714440 Nr: 9203-94.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO COSTA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 794033 Nr: 336-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEZINHO DE LIMA E SILVA, GERONALDO MARTELLO 

FOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR - OAB:OBA/MT 

13.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTÁVIO TROVO 

MARQUES - OAB:5268/MT

 VISTOS ETC.(...)Destarte, DETERMINO que o crédito devido (fls. 7/8) seja 

atualizado conforme adiante exposto.Os juros moratórios incidentes sobre 

o(s) crédito(s) devem ser os aplicados às cadernetas de poupança, 

conforme art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 

11.960/2009. O(s) valor(es) deve(m) ser corrigido(s) monetariamente pelo 

INPC, e, a partir de 30.6.2009, data da entrada em vigor da Lei n° 

11.960/09, que deu nova redação ao 1°-F, da Lei n° 9.494/97, a correção 

monetária deve-se dar com base no índice oficial de remuneração básica 

da caderneta de poupança (TR) até 25.3.2015, após o que, deverá ser 

utilizado o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), 

observando-se a Questão de Ordem das ADINs 4357 e 4425, proferida em 

25.3.2015, pelo Plenário do STF(...)Intimem-se as partes desta 

decisão.Após transitada em julgado a sentença exarada no feito apenso, 

remetam-se os autos para contadoria visando à elaboração de cálculo nos 

termos acima expostos.Elaborado o cálculo, intimem-se as partes para 

manifestarem no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, devendo a Fazenda 

Pública manifestar, se for o caso, nos termos do art. 100, §9° da 

CF/88.Certificado o decurso do prazo assinalado no parágrafo anterior 

sem manifestação e/ou não havendo discordância das partes, expeça-se 

a pertinente requisição de pagamento (precatório ou pequeno valor), 

conforme o caso, nos termos do art. 535, §3° do CPC/2015.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 893729 Nr: 25716-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON RUBENS DO ESPIRITO 

SANTO - OAB:7463/MT, FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - 

OAB:7561/MT, IVAN FORTES DE BARROS - OAB:7084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944, PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ / MT - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 931521 Nr: 50152-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELZI PAES DA SILVA, ANA MARIA ROSA TOMASELLI 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 12487B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTÁVIO TROVO 

MARQUES - OAB:5268/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440049 Nr: 16847-25.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON DE SOUZA AMORIM, FERREIRA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS POLISEL - 

OAB:12909/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO PEDRO SZEZUPIOR 

DOS SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 440469 Nr: 17180-74.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SEC. DE EST. 

DE TRAB. EMPREGO CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11.887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:

 O ESTADO E MATO GROSSO e o BANCO DO BRASIL opuseram 

embargos de declaração( fls. 112/116 e fls. 118/120, respectivamente) no 

qual sustentam que houve contradição na sentença fustigada ( fls. 

108/111), eis que não foram analisados todos os argumentos expendidos 

na exordial e na peça contestatória.

 Em síntese, é o que merece relato.

Fundamento. Decido.

 De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem 

embargos de declaração quando, na decisão, sentença ou no acordão 

houver obscuridade, contradição ou quando tenha sido omitido ponto 

sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal, bem como para 

corrigir erro material.

 No caso dos autos, não verifico qualquer uma dessas hipóteses que 

justificariam o acolhimento dos embargos, ao contrário, o que se 

vislumbra, na verdade, é a irresignação dos embargantes quanto à 

decisão proferida e ora atacada, que não atendeu suas expectativas. 

Desse modo, os presentes embargos não merecem guarida.

 Nesse sentido:

 DECISÃO: Acordam os Magistrados da Décima Oitava Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos em 

rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. 

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇAO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E 

CONTRADIÇÃO, AUSENTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 535 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. RECURSO VISANDO A REAPRECIAÇÃO DO 

M É R I T O . E S C L A R E C I M E N T O ,  S E M  A L T E R A Ç Ã O  D O 

JULGADO.POSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS, REJEITADOS. 

(TJPR - 18ª C.Cível - EDC - 1291107-0/01 - Medianeira - Rel.: Athos Pereira 

Jorge Junior - Unânime - - J. 15.04.2015)

 Ressalto, por fim, que existem meios próprios para a irresignação das 

partes embargantes.

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES ambos os Embargos, por não 

visualizar na decisão impugnada qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade.

 Em consequência, mantenho na íntegra a sentença de fls. 108/111.

Havendo apelação, proceda com o disposto no art. 1.010,§3º do CPC.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 878645 Nr: 15880-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIRA RIBEIRO DE SOUZA, NILCIANE RODRIGUES 

CALDAS, MARIA ZENIURA DE ARRUDA ARAUJO, LANA VIECILI DE 

VELASCO, MARIA DO PILAR FILHO, VANIA MARCIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - 

OAB:OAB/MT 15.764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 891375 Nr: 24122-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMIRA FERREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1008843 Nr: 27020-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÚBIA MARIA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA FERRAZ DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 15728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1027082 Nr: 35402-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIAN APARECIDA CHORE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1030620 Nr: 37070-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERLUCI DOS SANTOS ZANETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 Juntada de documento recebido pelo Protocolo Geral.

Documento Id: 1703307, protocolado em: 18/12/2017 às 17:16:52

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1275134 Nr: 29583-31.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SAUDE-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A 

SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATYANNE NEVES BALDUINO - 

OAB:10.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CUMPRA-SE na íntegra a decisão de fl. 27.

 Expeça-se o mandado, a ser cumprido no plantão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 232179 Nr: 1582-22.2006.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Fiscal->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PUBLICA 

ESTADUAL)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU DEVECHI, INSOL INTERTRADING DO 

BRASIL LTDA, COPRAMIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT. DE 

CERAIS LTDA., ERONILSON MAGALHÃES DA SILVA, TRADING 

COMODITY DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio luiz Gallo - OAB:Proc 

do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO PIMENTEL 

MARCOVICI - OAB:29624, Átila sauner posse - OAB:35.249/PR, ELOI 

RICARDO REFATTI - OAB:9468/MT, JOAO ROCHA SILVA - 

OAB:1.564/MT, MARCEL LOUZICH COELHO - OAB:8.637/MT, OTTO 

MEDEIROS DE AZEVEDO JÚNIOR - OAB:7683/MT, THIAGO DE ABREU 

FERREIRA - OAB:5.928/MT

 Trata-se de pedido de expedição de alvará ( fl. 1839), formulado pela 

empresa ré TRADING COMMODITY, em razão da extinção do processo.

 Pois bem. Analisando detidamente os autos, constato que não há valores 

bloqueados a serem liberados. Consoante se vê das informações 

prestadas pelos bancos, a despeito da decisão liminar ( fls. 157/160) que 

determinou o bloqueio via BACENJUD, não foi possível localizar as contas 

das demandadas para dar o fiel cumprimento a decisão judicial.

 Note-se que existem valores bloqueados, na verdade, no processo 

cautelar 475/2002 ( fl. 1604), que não se encontram mais apenso à estes 

autos, consoante a própria empresa ré esclareceu no Recurso de Agravo 

de Instrumento por ela interposto ( fls.168/198),

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 1839 e DETERMINO o 

arquivamento nos autos com as baixas necessárias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735351 Nr: 31700-05.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECREICE DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEI CABRAL MORAIS E 

SILVA - OAB:5393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO PEDRO SZEZUPIOR 

DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 865087 Nr: 5668-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDA BENEDITA DA SILVA DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:6.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875591 Nr: 13829-54.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ABILIO ILHA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DA SILVA MOREIRA - 

OAB:17.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 884737 Nr: 19677-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUÍSA MULLER DE ARRUDA, ANTÔNIO MAURÍCIO 

MONTEIRO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 15.773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 895032 Nr: 26513-11.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO AUGUSTO DA COSTA, ANTONIO CARLOS DE 

MOURA VIANA, ARIANE APARECIDA ASSIS NOGUEIRA, BENEDITO 

PEDRO DA SILVA, CLÁUDIO JOSÉ MARTINS, JOANA MARQUES DA 

SILVA, JOSÉ DE ALMEIDA BELÉM, FABIO RODRIGO DE SOUZA RAMOS, 

CARLOS SALES DE LIMA, FABIANO BORGES RODRIGUES, IRMA 

GILCENIR FIGNER DE LUNA, JORGE MIRANDA DA SILVA, REINALDO 

MARQUES DE OLIVEIRA, ROSENILDA MARIA DE ALMEIDA, RODRIGO 

ANTUNES FERNANDES, NELSON BENACHIO SCANDIANI, LUIZ VITOR DA 

SILVA NETO, MARIA IZABEL DA SILVA, WILLIAN MARTINS SILVA, MARIA 

MADALENA DE ABREU SOSSAI, MARLY ANICESIO DO NASCIMENTO, 

WALDEZ MOURA TAPAJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS ANTONIO DE SOUZA 

BRITO - OAB:14941/MT, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - 

OAB:OAB/MT 14.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 910393 Nr: 37116-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO RODRIGUES PINTO, LUIZA DUARTE DE MIRANDA, 

TEREZINHA VIRGOLINO ORRO, EDNA MARQUES DOS SANTOS, 

ROSÂNGELA DA SILVA OLIVEIRA ABREU, AMÉLIA MARTINS, FATIMA 

REGINA DE OLIVEIRA LEITE, WILSON CARLOS SOARES DA SILVA, 

MIRACY DA GUIA VIANNA, MARGARET DUARTE BELEM DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO DE CASTILHO MOZER 

JUNIOR - OAB:14.347/E, CELSO ALVES PINHO - OAB:12.709/MT, 

CELSO ALVES PINHO - OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 923272 Nr: 45381-37.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCE GOUVÊIA ZARAMELLA, JOSÉ LUIZ GOUVEA 

ZARAMELLA, LUIZ VIRGULINO DA SILVA, JOSÉ SILVERIO DA SILVA, 

JOAO BOSCO DA SILVA, JOSENIR MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENÉZIO PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.087, EMMANUEL OLIVEIRA NETO - OAB:13.354/MT, 

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - OAB:15306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 928183 Nr: 48332-04.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA BARBOSA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTÁVIO TROVO 

MARQUES - OAB:5268/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 931073 Nr: 49870-20.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR LUCIO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 936677 Nr: 52930-98.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFINA DE CAMPOS VIANA, LOSDALVA MARIA DO 

ROSARIO RODRIGUES, JOCY MALHEIROS PINTO DUARTE, LUZIA DAS 

GRAÇAS DA GAMA FORTUNATO, LISBETH PASSOS DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10626 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 960564 Nr: 5059-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA ARAUJO BARROS, LUCIA MARIA 

MARQUES DE MOURA, MANOEL RODRIGUES NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR MACIEL DE SANTANA - 

OAB:18221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 973848 Nr: 11149-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMA ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10.626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT
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 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 990604 Nr: 18745-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTECENTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CONTENTORES FLEXIVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE GUALBERTO DE 

ALMEIDA - OAB:17.809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A interpretação do art. 99, do CPC é de que a simples declaração de 

hipossuficiência presume verdadeira a alegação da pessoa natural (§3º).

Todavia, havendo elementos nos autos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, é possível ao 

magistrado indeferi-la (§2º).

No caso vertente, a parte autora é sociedade empresária dedicada à 

fabricação de embalagens de material plástico com grande movimentação 

de mercadorias. Além disso, quando devidamente intimada para 

comprovar sua hipossuficiência, juntou tão somente a declaração, sem 

colacionar quaisquer documentos aptos a comprovar o alegado.

 Dessa forma, tendo em vista a não comprovação da hipossuficiência pela 

requerente, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no art. 99, §2º, do CPC.

 Intime-se a parte autora para promover o recolhimento das custas e 

despesas de ingresso, no prazo de 10 ( dez) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição ( art. 290, CPC).

A liminar somente será apreciada após o saneamento do vício.

 Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 997409 Nr: 22355-73.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO DO NASCIMENTO MARQUES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:OAB/MT 3.811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1020153 Nr: 32010-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MEIRELES BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUEL PRUDENCIO BORGES - 

OAB:3838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção à petição acostada às fls. 53/53-v, PROCEDA com a 

expedição do RPV nos termos do provimento 11/2017-CM, conforme 

dispõe o art. 3º. Vejamos:

Art. 3°. O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, conforme 

modelo do Anexo II deste Provimento.

 Com a apresentação dos cálculos pelo Tribunal, expeça-se Ofício 

Requisitório, nos termos do art. 4º do retromencionado Provimento, 

dando-se, na sequência as pertinentes baixas nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 720967 Nr: 16443-37.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYLVIA CONCEIÇÃO FERREIRA CASTELO BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando que o cálculo encontra-se desatualizado, remetam-se os 

autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos.

 Os juros moratórios incidentes sobre o crédito devem ser os aplicados às 

cadernetas de poupança, conforme art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com 

redação dada pela Lei n° 11.960/2009.

 O valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, e, a partir de 

30.6.2009, data da entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, que deu nova 

redação ao 1°-F, da Lei n o 9.494/97, deverá ser utilizado o IPCA-E (Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo Especial), nos termos da decisão do STF 

no RE 870947/SE, julgado em 20/09/2017, em sede de repercussão geral , 

que reconheceu a inconstitucionalidade do índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR) para incidir nas condenações em 

face da Fazenda Pública.

 Após, intimem-se as partes para manifestarem no prazo sucessivo de 5 

(cinco) dias, ficando consignado que o Estado só poderá arguir eventual 

erro na atualização. Não havendo discordância das partes, HOMOLOGO 

os cálculos apresentados para que surtam seus efeitos jurídicos e 

DETERMINO a expedição do precatório, nos termos do art. 535, §3° do 

CPC/2015.

Após a expedição, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 863072 Nr: 4082-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA BRANDINI MATTA, JOSÉ MOREIRA NUNES, 

NELSON SEGURA MARTIN, REINALDO WALDIR VOLPATO, DORIVAL 

GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA CRISTINA ARTICO - 

OAB:17.432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 912761 Nr: 38698-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA PALMEIRA SILVA TENUTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - 

OAB:OAB/MT 4.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949160 Nr: 59797-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARX ADRIANO FÁVARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 951757 Nr: 793-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO RENAN MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCAB - FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte impetrante para se manifestar quanto a ilegitimidade 

passiva arguida pela FUNCAB, bem como para comprovar nos autos a 

data na qual foi proferida o resultado da Investigação Funcional e 

Documental. ( fl. 41), no prazo de 10 ( dez) dias.

 Após, com ou sem manifestação, remetam os autos conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 991471 Nr: 19212-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA SALGADO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10.626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1021752 Nr: 32813-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SANTANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSÉ KROMINSK - OAB:10.896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1030220 Nr: 36892-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMOSINA DA COSTA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, JOELMA DOS REIS RIBEIRO - OAB:17016/MT, 

LAURINDA SARA DA ROCHA GOMES - OAB:20823/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051447 Nr: 47145-24.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR FABIANO PORTO NEVES, UESLEI FERREIRA 

BOTELHO, MARGARIDA SIMÃO DA SILVA JARDIM, INES CONCEIÇÃO 

MIRANDA SILVA, EVERTON RODRIGO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057396 Nr: 49733-04.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENIL CAMARGO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS PROC DO ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038748-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR OLIVEIRA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:O Novo Código de Processo Civil - NCPC, em seu art. 334, 

determina que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e 

não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará 

audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a Procuradoria Geral 
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do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular n. 

003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação nos 

processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Assim, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

apresentar defesa nos autos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000256-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS ESCRIVAES DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT0013156A (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT0012770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Não obstante os motivos que calcam a pretensão da Parte 

Requerente, “in casu”, verifica-se imprescindível à manifestação do 

Requerido para apreciação da tutela provisória, em especial pela 

abrangência dos efeitos da pretensão. Assim, cite-se o Requerido para, 

no prazo legal, apresentar contestação. Após, venham-me os autos 

conclusos para apreciação do pedido de tutela provisória. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020429-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LANDES TENER FERREIRA DA SILVA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS DA 

SEFAZ/MT (GFPF/SUCIT) (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA 

para ordenar a liberação das mercadorias apreendidas descritas no 

Termo de Apreensão e Depósito n. 1127643-7, ratificando a liminar outrora 

concedida. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único 

do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-118 IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA

Processo Número: 1000674-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPUGNADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Analisando os autos, constato que a presente 

demanda foi endereçada à Vara Especializada de Execução Fiscal, por 

dependência à Ação de Execução Fiscal n. 1012809-40.2016.8.11.0041, 

em trâmite naquele Juízo. Desta feita, corrijo o equívoco na distribuição e, 

por consequência, determino a remessa dos autos à Vara Especializada 

de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036057-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA RENATA OLIVEIRA CORREA DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI OAB - MT10178/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da 

Investigação Social da Perícia Oficial e Identificação Técnicade Mato 

Grosso (POLITEC/MT) (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: " 

Vistos, etc. Noticia a Parte Impetrante que, embora o Impetrado tenha sido 

intimado, até a presente data não foi cumprida a decisão proferida nos 

autos. Diante disto, determino a intimação pessoal do Impetrado e do seu 

patrono, para cumprirem imediatamente a liminar deferida nos autos, sob a 

pena de multa que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de 

demais sanções. Cumpra-se, expedindo-se mandado.".

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033091-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANA DO BRASIL RESTAURANTE LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195/O-O 

(ADVOGADO)

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO)

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. 

DECISÃO:"...Diante do exposto, CONCEDO A LIMINAR para determinar à 

Autoridade Impetrada que se abstenha de incluir no conta corrente fiscal 

da Impetrante os valores a título de ICMS Estimativa por Operação relativos 

ao DAR nº 999/09.576.813-74. Expeça-se mandado. Remetam-se os autos 

ao representante do Ministério Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 

12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 
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venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Cumpra-se. ".

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005637-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Adalziza Rodrigues de Souza Shimura (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: " Vistos, etc. Trata-se de Liquidação de Sentença por 

Arbitramento, de modo que, intimem-se as Partes para, no prazo comum 

de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, 

nos termos do art. 510 do CPC, deixando para examinar a necessidade de 

nomeação de perícia após análise dos documentos. Cumpra-se.". 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017175-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILCE GARDEZ BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:" Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determino a suspensão 

da presente ação até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

Intime-se. Cumpra-se.". OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019184-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO MIGUEL URIARTE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA RISQUES OAB - MT18316/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DO ICMS DA SECRETARIA 

ESTUDAL DE FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: " Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos 

Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS 

(2009/0205525-4), bem como a decisão no Expediente n. 

0154436-41.2017.8.11.0000 pelo Presidente do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, determino a suspensão da presente ação até ulterior 

decisão do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se. Cumpra-se.". 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000803-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MARCHESI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZAID AHMAD HAIDAR ARBID OAB - MT20739/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determino a suspensão 

da presente ação até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

Intime-se. Cumpra-se.". OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 845601 Nr: 49274-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZENIL ALVES PEDROZO, IDELMA COSTA SOUZA, 

ANICE MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA, CREUZA SATURNINA DA SILVA, 

MONICA FERNANDES DO COUTO, MARIA DO SOCORRO NORONHA 

RODRIGUES MEDEIROS, KELLY SOARES DE AMORIM, EIZA MARIA DE 

OLIVEIRA E SILVA, JUCEIA JOSE DE SANTANA, JANE REGINA DA SILVA 

COSTA, GISELE ELISA DOS SANTOS FERREIRA, FATIMA MARIA DA 

SILVA SOUZA, ANA MARIA DA SILVA PRADO MOREIRA, ACENIL SILVA 

PRADO ROSA, LEONESIA PEREIRA NUNES DOS SANTOS, OVIDIO 

MARTINS DE CARVALHO, NILVA ROSA DE FREITAS, ZEMIRA DE MORAIS 

OLIVEIRA, ANA FRANCISCA PERES DE ASSIS PINHO, ELINEIA 

APARECIADA ALVES DA SILVA, MARIA MIRTIS DA SILVA CANDIDO, 

CREONICIA DOS SANTOS AGOSTINHO, NEIVA LEMES VENDRAMINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ JEVINSKI - 

OAB:12727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - OAB:7892

 Vistos etc

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 625/629, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em acórdão de fls. 732/741. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 897111 Nr: 27645-06.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ ALVARES, JOSÉ LOPES DOS SANTOS, 

JOSE LUIZ DE ARRUDA FRANÇA, JOÃO BENEDITO GONÇALVES DE 

MELO, JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES, JOSÉ ANSELMO DA COSTA PRADO, 

JOSÉ CLAUDENIR FABRI, JURAÇY QUEIROZ DE ALMEIDA, JOSÉ MARIO 

DA SILVA, JOAQUINA TENÓRIO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA 

ASSISTENCIA E EXTENSÃO RURAL S/A - EMPAER, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, LAYANE APARECIDA MARTINS RECH - 

OAB:19399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAYANE APARECIDA 

MARTINS RECH - OAB:19399, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 
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MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

JOSE LUIZ ALVARES e OUTROS ajuizaram a presente Ação Declaratória 

c/c Indenizatória e Danos Materiais contra o ESTADO DE MATO GROSSO 

e a EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E 

EXTENSÃO RURAL S/A – EMPAER, alegando que é servidor dos 

Requeridos e que sofreu prejuízos financeiros, uma vez que quando da 

conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 1994, os Requeridos 

não observaram a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a 

diferença salarial no percentual de 11,98%.

Alega ainda a parte Requerente, que o Superior Tribunal de Justiça por 

meio de jurisprudência pacífica, firmou o entendimento de que os 

servidores públicos têm direito ao recebimento da recomposição da 

diferença de 11,98%.

Desse modo, busca por meio desta ação, a condenação dos Requeridos a 

incorporarem à remuneração, proventos ou pensão da parte Requerente, 

o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da 

conversão do cruzeiro real para URV, bem como, a condenação ao 

pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, com 

incidência sobre quaisquer verbas percebidas, 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, 

proventos ou pensão, respeitando-se a prescrição quinquenal e ainda, a 

condenação dos Requeridos em custas e honorários sucumbenciais.

Os documentos de fls. 26/261 acompanham a inicial.

Os Requeridos contestaram às fls. 266/295 e fls. 310/335, arguindo 

preliminar da prescrição do fundo de direito. E, no mérito, pleitearam a 

rejeição da pretensão da parte Requerente.

EM SÍNTESE É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pelo que se depreende dos autos, a questão debatida é unicamente de 

direito e por isso, após a formação da relação processual, verifica-se que 

a causa já comporta o julgamento imediato, nos termos do inciso I do art. 

355 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória, de modo 

passo a fazê-lo.

 Os Requeridos arguiram a preliminar da prescrição quinquenal do fundo 

de direito, preliminar que passo a analisar.

Sabe-se que, de regra, o direito de ação contra a Fazenda Pública 

prescreve em cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, 

complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42, que assim preconiza:

“O decreto n º 20.910, de 06/01/1932, que regula a prescrição qüinqüenal, 

abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos 

parestatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou 

quaisquer contribuições, exigidas em virtude de lei federal, estadual ou 

municipal, bem como a todos e quaisquer direito e ação contra os 

mesmos”.

 Assim, não há dúvida, de que todo e qualquer direito contra a Fazenda 

Pública, direito de qualquer natureza, no tocante à prescrição, aplicam-se 

o Decreto nº 20.910/32.

No mesmo sentido, a Súmula 107 do Tribunal Federal Regional prevê: “A 

ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está 

sujeita à prescrição quinquenal estabelecida no Dec-lei 20.910/32.”

O caso em exame versa sobre crédito de prestações sucessivas. Em se 

tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada 

prestação, renovando desta maneira os prazos de prescrição.

Dessa forma, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas 

tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a 

propositura da ação, conforme se retira do teor da Súmula 85 do Superior 

Tribunal de Justiça. Confira:

“Sumula 85 – Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública 

figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito 

reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do 

qüinqüênio anterior à propositura da ação.”

 Analisando a natureza da pretensão da parte Requerente, constato que 

os valores buscados, em tese, são devidos mensalmente. Portanto, foram 

parcialmente alcançadas pela prescrição, uma vez que já transcorreram 

mais de vinte anos dos fatos geradores do direito buscado pela parte 

Requerente.

Com esses fundamentos, reconheço a prescrição quinquenal das 

prestações, eventualmente devidas a parte Requerente, no tocante a 

todas as verbas pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam 

ao ajuizamento da ação.

Já no tange a preliminar de ilegitimidade de parte, destaco que ainda que a 

parte Requerente tenha ingressado no serviço público após a conversão 

dos vencimentos em URV, resta configurada a legitimidade ativa, uma vez 

que o prejuízo sofrido no vencimento padrão de um cargo pode gerar 

perdas remuneratórias aos servidores que posteriormente se 

enquadrarem no mesmo cargo.

Neste espeque é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO 

POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.880/94. ILEGITIMIDADE ATIVA 

AFASTADA. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94 (URV) AOS SERVIDORES 

ESTADUAIS DO RIO GRANDE DO SUL NA CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. ALEGADO PREJUÍZO. REVISÃO DAS PREMISSAS 

FÁTICAS DA ORIGEM. ACÓRDÃO QUE CONCLUI PELA INOCORRÊNCIA DE 

DANO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. RESOLUÇÃO PELA VIA DOS 

REPETITIVOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. (...) 2. No tocante à 

ilegitimidade, a Corte de origem permitiu que aqueles servidores que 

ingressaram no serviço público após o advento da Lei 8.880/94, tivessem 

assegurados todos os benefícios decorrentes da conversão da moeda, 

mantendo-se, para todos os efeitos, o padrão salarial dos cargos da 

Administração Pública, o que indicaria a legitimidade desses servidores. 

Assim, entendo que o Tribunal agiu por bem, ao rejeitar a alegação de 

ilegitimidade de parte. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos 

EDcl no AREsp: 11789 RS 2011/0066810-7, Relator: Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/09/2011, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2011)”

Em relação ao mérito da ação, a parte Requerente busca a condenação 

dos Requeridos, ao pagamento das diferenças resultantes da conversão 

do cruzeiro real para URV de março/1994, com base no percentual de 

11,98%, sobre todas as parcelas recebidas.

As Medidas Provisórias nº 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 

8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real.

A Medida Provisória nº 439/94 determinou a conversão dos salários dos 

servidores públicos, de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para 

Unidade Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o 

valor da URV do último dia do mês de competência.

Posteriormente, vieram as Medidas Provisórias nº 457/1994 e nº 482/1994, 

sendo que a última, determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real 

para URV para os servidores públicos, fixando como data do pagamento 

dos salários, o equivalente em URV do último dia do mês de competência.

A Medida Provisória nº 482/1994, artigo 21, inciso I prevê:

“Art.21 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e 

militares e membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do 

Ministério Público da União serão convertidos em URV em 1º de março de 

1994. I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e 

dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia desses meses respectivamente, 

independentemente da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta 

medida provisória.”

 O artigo 22 da Lei nº 8.880/1994 preceitua:

“Art.22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das 

tabelas de funções de confiança e gratificada dos servidores civis e 

militares, serão convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da 

Constituição Federal, observando o seguinte: I – dividindo-se o valor 

nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e 

fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV 

do último dia desses meses, respectivamente, independentemente da data 

do pagamento, de acordo com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a 

média aritmética dos valores resultante do inciso anterior.”

A pretensão da Requerente merece acolhimento, uma vez que o Superior 

Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores 

estaduais ou municipais têm direito ao acréscimo da diferença decorrente 

da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), 

nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do 

efetivo pagamento.

 Confira a jurisprudência.

ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os 
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servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O 

destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar 

quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto 

na parte final do art. 130 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das 

provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias 

fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da 

Súmula 7/STJ (Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no 

Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido.” (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012).

Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, Os Tribunais Superiores já pacificaram 

entendimento de que os servidores públicos, federais, estaduais ou 

municipais-inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da 

diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade 

Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, a ser apurado 

em liquidação de sentença, por arbitramento, levando-se em conta a data 

do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito, entretanto, não 

induz ao percentual de 11,98%, indistintamente.

No que tange a assertiva dos Requeridos de que a diferença da 

conversão do URV foi incorporada na implementação/estruturação da 

carreira da parte Requerente, entendo que não restou demonstrada o meio 

legal da referida incorporação.

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO 

formulado pela parte Requerente, para condenar os Requeridos ESTADO 

DE MATO GROSSO e EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, 

ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S/A – EMPAER, a incorporarem à 

remuneração da parte Requerente o percentual decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em 

sede de liquidação de sentença, bem como, para condenar os Requeridos 

no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição 

quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao 

ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir também, sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração).

Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE 

SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo será a data da 

publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja 

vacatio legis. Ademais. Se ainda não houver implantado regime de 

subsídio, o termo final será a data da liquidação da sentença.

Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, conforme 

percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento, além da 

correção monetária que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do CPC.

Condeno os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), 

de modo que, transcorrido o prazo sem a interposição de recursos 

voluntários, certifique-se o trânsito em julgado.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 755962 Nr: 8037-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS SUBTENENTES E 

OFICIAIS ADMINISTRATIVOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10.896/MT, LUCAS 

BERNARDINO DE OLIVEIRA - OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1017789 Nr: 30844-02.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DE OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELISANDRO NUNES, 

para devolução dos autos nº 30844-02.2015.811.0041, Protocolo 

1017789, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1052815 Nr: 47763-66.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASSIO CESAR CARVALHO DA SILVA, JUREMA 

NEVES ALVES DE CASTRO OLIVEIRA, ARIANE CONCEIÇÃO ALVES DE 

CARVALHO, MARIA NEVES NOGUEIRA, MARIA EULALIA ALVES DE 

CASTRO, EDD MARCELO PEREIRA BOAVENTURA, ELIZABETH 

SEBASTIANA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO GUERRA - 

OAB:OAB/MT 16.276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1267836 Nr: 26959-09.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MAROFON - 

OAB:OAB/MT12275-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se a presente Carta Precatória servindo-se esta como mandado, 

devendo-se ainda ser cumprida por Oficial de Justiça plantonista.

Devidamente cumprida, devolva-se à comarca de origem, consignando, 

desde já, votos de estima e consideração.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 374007 Nr: 10471-57.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA DE OLIVEIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT, PAULO EMÍLIO 

MAGALHÃES - PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 Certifico que em cumprimento a decisão de fl. 186, remeto os autos 

impulsionando a parte autora para que querendo, possa impugnar a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 857677 Nr: 59906-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDETE SILVA DE ASSUNÇÃO, EVANETE MARIA 

NEPONOCENO, IZABEL DA CRUZ SOUZA, JOSENIL BENEDITO NEVES, 

ALCY BENEDITA ORMOND DE OLIVEIRA, MILEIDE APARECIDA MACIEL 

TARCIZIO ROCHA, MARLY FERREIRA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA 

DOS SANTOS, JURACY FERNANDES EVANGELISTA, LUZIA GERALDA 

LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Vistos etc

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 108/112, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em acórdão de fls. 194/198. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 857710 Nr: 59939-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA ARAUJO RAMOS, JOÃO ANGELO NUNES 

SEGATTO, JANETH DE ALMEIDA E SILVA, JURACY MARIA BATISTA 

GUSMÃO, JOANA FERREIRA DA SILVA, MARIA APARECIDA CAMPOS, 

JURANDYR ALVES DA CUNHA, LUIZ CARLOS MARÇAL DE JESUS, 

MARIA DE FATIMA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 146/151, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em acórdão de fls. 192/203. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 898755 Nr: 28880-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE DA SILVA MAIA, NICOLAU APARECIDO PICON 

SIMÕES, NEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA PADONOSQUI, REGINA MARIA 

CONSTANTINO, SEBASTIANA VASCONCELOS DO AMARAL, SEBASTIÃO 

VICENTE RIBEIRO, VERA MARIA CARVALHO RUSSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 410/414, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em acórdão de fls. 447/454. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 900386 Nr: 30129-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO RIBEIRO DA COSTA, ADEMAR VIEIRA DA 

SILVA, AMAZONAS ALVES DE OLIVEIRA, ANDRÉ SAUSEN, CYRO 

LOPES, CLAUDIMAR DE LIMA PINTO, BENEDITO CRUZ DE ASSIS, 

ANTONIO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES, ARÃO FERREIRA ROSA, 

CLAITON ALVES SAMPAIO, CLAUDIO DE OLIVEIRA NEVES, DANIEL 

VINICIUS SALUSTIANO DA SILVA, DIVAL PINTO MARTINS CORREA, 

MARCELO MATOS CORREIA, SIMONE JOSE APARECIDA DA SILVA 

SANTOS, DANIELA PEREIRA PORTELA, DIVINO ALEXANDRE 

GONÇALVES, RUBENS JESUS COSTA NETO, DEMILSON DE PAULA 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, LIDIANNE SANTI DE LIMA - OAB:OAB/MT 15435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Possuindo o autor idade superior a 60 anos, determino a prioridade na 

tramitação, nos termos da Lei n. 10.741/2003.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 183/187, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em acórdão de fls. 226/230. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1014472 Nr: 29507-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON DA SILVA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11.588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 308/313, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em acórdão de fls. 394/403. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1024516 Nr: 34109-12.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE DOS SANTOS OTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - 

OAB:11.711/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerente para que no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca das informações de fl. 264.

Após voltem-me conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

MARCIO A. GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1234482 Nr: 16371-40.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRONCO EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA, LUCIO MARIO CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI, 

UMBELINO ALVES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumprida a determinação retro e certificada pelo oficial de justiça, 

devolvam-se os autos à Comarca de origem.

Consignando, desde já, votos de estimas e considerações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 37411 Nr: 13264-47.2001.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MERIGHI - 

OAB:3325-MT, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando as informações trazidas à certidão de fl. 272, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 288825 Nr: 9392-14.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - OAB:3478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que por um equivoco foi proferido o 

despacho de fl. 232, o qual se trata de processo diverso, razão pela qual 

chamo o feito à ordem e torno sem efeito o despacho de fl. 232.

Em relação à estes autos, devido ao grande lapso temporal desde sua 

ultima atualização, determino a remessa dos autos a Contadoria para o 

seu mister, anotando que a atualização deverá ser realizada da seguinte 

maneira:

“Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a 

citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros 

equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis 

à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da Lei n. 

9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09.

A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no 

Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento 

danoso”.

Vindo a planilha aos autos, intimem-se as Partes para manifestarem-se no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 744286 Nr: 41318-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI, GIAN CARLO LEÃO PREZA, FABIANA 

HERNANDES MERIGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VERGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO- procurador geral do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA HERNANDES 

MERIGHI - OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, 

LUDOVICO ANTONIO MERIHI - OAB:905-A

 Vistos, etc.

Cuida-se de Embargos Declaratórios interpostos pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO contra decisão fl. 08, a qual rejeitou liminarmente os presentes 

embargos à execução.

A Parte Embargante afirma que a decisão possui contradição, uma vez 

que esta se escorou em premissa fática equivocada.

A certidão de fl. 13 assegura que os embargos declaratórios são 

tempestivos.

RELATEI.

DECIDO.

Pois bem. Os embargos de declaração são um recurso com a finalidade de 

afastar obscuridade, suprir omissão ou suprimir uma contradição que 

porventura constar em determinada decisão judicial.

Acerca dos embargos de declaração, Marcus Vinicius Rios Gonçalves 

explica que “não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou 

anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente 

resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições 

ou omissões”.

Desta forma, cristalina é a compreensão de que o escopo da incidência 

dos embargos de declaração estreita-se ao reparo dos mencionados 

empecilhos constantes na decisão judicial e não a revisão do 

conhecimento impugnado. Até porque isto implicaria em uma apelação para 

o mesmo Juízo.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

E nesta senda é o entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICA 

SALARIAL. LEI 10.395/95. REAJUSTES. CONHECIMENTO DO RECURSO. 

ARTIGO 526, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO OPERADA. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 

INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS REQUISITOS DO ARTIGO 535 DO CPC. 

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA IMPUGNADA. VEDAÇÃO. 

PREQUESTIONAMENTO. -Não merecem ser acolhidos os embargos que, 

ao pretexto de ver sanada omissão e contradição, objetivam, na verdade, 

rediscutir matéria já apreciada. -Mesmo que opostos com finalidade de 

prequestionamento, os embargos de declaração somente são cabíveis 

quando configurados um ou mais motivos descritos no artigo 535 do 

Código de Processo Civil -Embargos de declaração desacolhidos”. 

(Embargos de Declaração Nº 70059787028, Vigésima Quinta Câmara 
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Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leila Vani Pandolfo Machado, 

Julgado em 24/06/2014) (TJ-RS - ED: 70059787028 RS , Relator: Leila Vani 

Pandolfo Machado, Data de Julgamento: 24/06/2014, Vigésima Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2014) 

(grifei)

Os Embargos Declaratórios foram oferecidos contra decisão de fl. 08, 

interpostos no prazo e na forma legal, de modo que podem ser 

conhecidos.

 A Parte Embargante afirma que a decisão possui contradição, uma vez 

que esta se escorou em premissa fática equivocada.

Pugna, portanto, que esta decisão seja revogada para que este juízo 

aprecie a tutela antecipada antecedente proposta.

No entanto, não assiste razão à Embargante, visto que a decisão que 

rejeitou liminarmente os embargos à execução por ter sua interposição de 

forma intempestiva, foi clara em todos os seus fundamentos, não 

possuindo tal contradição.

Isto posto, compulsando os autos, verifico que os argumentos trazidos 

pela Parte Embargante não refletem qualquer uma das causas 

ensejadoras dos embargos de declaração, dado que a decisão em exame, 

não possui omissão em seu conteúdo discutido, contradição em sua 

fundamentação ou mesmo obscuridade.

Assim, entendo que os embargos apresentados tem o escopo de alterar a 

decisão proferida nos autos, motivo pelo qual não pode ser acolhido.

Desta forma, pela fundamentação supra, REJEITO os embargos 

declaratórios oferecidos contra a decisão de fl. 08.

Não havendo interposição de recurso, certifique-se e arquivem-se os 

autos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 751243 Nr: 2989-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ROGÉRIO LUIZ 

GALLO (PROC. ESTADO) - OAB:6.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 754397 Nr: 6376-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARORILE AMORIM SILVA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - OAB:5351/OAB/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de janeiro de 2018.

MARCIO A. GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

 Especializada da Fazenda Pública

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 835775 Nr: 40849-54.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS S/A, AGNALDO DOS SANTOS MOREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ANDRÉ ARTUR 

FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AUGUSTO CHILO - 

OAB:221616/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Impulsiono os autos intimando as partes para tomar ciência da perícia 

judicial, que está marcada para dia 29/10/2018 às 15:00, com o Perito Dr. 

Gerson Fanaia Pereira (tel.: 99981-0779/30235-412).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 837852 Nr: 42595-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVANI DOS SANTOS CAMARÇO, IRACILDA LOPES DE 

MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARA REGINA LOPES SOUZA - 

OAB:14.122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 62/67, levando em consideração a retificação 

parcial da sentença em acórdão de fls. 96/109. Havendo impossibilidade 

de realização dos referidos cálculos, certifique-se e devolvam-me os 

autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 893114 Nr: 25288-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETH DOS SANTOS REZENDE DE ALMEIDA, 

ELISABETH FÁTIMA SILVA DE ARRUDA, FRANCISCO MOREIRA CASSERI, 

FLAVIANO DANTAS VIEIRA, FLORISA MEDEIROS SILVA, GEYSE REGINA 

CORREA RIBEIRO, GILDA MARIA DA SILVA, GREGÓRIO PLÁCIDO 

CORRÊA, GERALDO ROSA RIBEIRO, HILDA DA CONCEIÇÃO 

EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 336/341, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em acórdão de fls. 377/386. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 919330 Nr: 42987-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA LÚCIA SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Vistos etc

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 60/64, levando em consideração a retificação 

parcial da sentença em acórdão de fls. 112/120. Havendo impossibilidade 

de realização dos referidos cálculos, certifique-se e devolvam-me os 

autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 948224 Nr: 59276-65.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DA SILVA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 11.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 997402 Nr: 22351-36.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA CINTRA PAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:OAB/MT 3.811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1016140 Nr: 30198-89.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIZETE MALHEIROS CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:OAB/MT 8753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:, MARILCI DE SOUZA COSTA 

E SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1033674 Nr: 38446-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE DA SILVA, MARIA ONETE DE SOUZA, 

DALCILENE RENATA MENDES DA SILVA, NAGILA DAS DORES SILVA, 

CELSON PEREIRA E SILVA, CARLOS JOVINO DE CAMPOS, BENEDITO 

ROSARIO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAUJO - OAB:12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Adelar Dal - OAB:

 Vistos etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 234/237, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em acórdão de fls. 312/327. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1041230 Nr: 42174-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA ESTEVÃO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHAES - 

OAB:3.632

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 125/127, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em acórdão de fls. 163/169. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1044013 Nr: 43479-15.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 12487B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1270172 Nr: 27710-93.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO MARICONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE VERA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se a presente Carta Precatória servindo-se esta como mandado, 

devendo-se ainda ser cumprida por Oficial de Justiça plantonista.

Devidamente cumprida, devolva-se à comarca de origem, consignando, 

desde já, votos de estima e consideração.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 303986 Nr: 14821-59.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. G. C., ROMIISLÉIA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - OAB:3478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:
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 Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão de fls. 530/532.

Após, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 348663 Nr: 18834-67.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE ALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440/MT, SÉRGIO MAURÍCIO CAPITULA - OAB:OAB/MT 14.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:PROCURADOR MUNI

 Vistos, etc.

Manuseando os autos, verifico que a decisão proferida à fls. 236/237 

carece de erro material ao indicar que às fls. 118/222 continha os valores 

a serem recebidos pelo Exequente, entretanto não há valores na página 

indicada, razão pela qual chamo o feito à ordem e retifico parte da decisão 

de fls. 236/237 passando este a constar o seguinte trecho:

“Ex positis e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO a presente 

impugnação a execução de sentença, mantendo o valor do crédito a ser 

recebido pelo Exequente conforme cálculo de fls. 218/222.

Assim, à vista da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS, 

discriminados às fls. 218/222.

Isto posto, determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor ou 

Ofício Requisitório, conforme o caso, em favor do Exequente, 

observando-se o disposto no art. 535, §3º, incisos I e II, bem como na 

Constituição Federal, conforme o valor apresentado pela Contadoria 

Judicial às fls. 218/222.” (Grifei)

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 401760 Nr: 34009-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA GASPAR LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARITANA INDÍGENA DO BRASIL 

DE ALMEIDA - OAB:12.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL 

MASCARENHAS DIAS - PROC DO MUNICIPIO - OAB:11.981 - B / MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeito Modificativo em face da 

sentença prolatada de fls. 134/137.

 Intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos (CPC, art. 1.023, §2.).

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 452438 Nr: 24583-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVANDA PEREIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 143/156, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em acórdão de fls. 192/194. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 719131 Nr: 14822-05.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÊNIS VIEIRA DE PAULA, SINTEP - SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 804501 Nr: 10964-92.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIAS KAISER BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DACIO ROLIM - 

OAB:76921-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeito Modificativo em face da 

sentença prolatada de fls. 488/492.

 Intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos (CPC, art. 1.023, §2.).

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 832974 Nr: 38495-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 839169 Nr: 43698-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA PERES ATANAZE, CELMA DENIZE DE 

ALMEIDA, CAMILA CRISTINA DE FIGUEIREDO, DIRCE TEREZA DOS 

SANTOS FARIA, MARIA AUXILIADORA PEREIRA MARTINS, HELENITA 

BRITOS DOS SANTOS, ELISETE NUNES DE SIQUEIRA, IRIS DE ARAUJO 

BARRETO, EDWIRGES LIBANIA CARDOSO CAVALCANTI, ELAINE MARIA 

SOARES FERREIRA, ELIETH LONDON SILVA, ELIZANETE MARIA SOARES, 

SONIA MARIA ATTILIO COELHO, MARIA JOSÉ EVANGELISTA DA SILVA 

PEREIRA, VERA DE CARVALHO RAPADURA, NEIDE APARECIDA DOS 

SANTOS SOUZA, VERA LUCIA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, JAIRO 

JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 187/191, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em acórdão de fls. 259/264. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 856220 Nr: 58574-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINETH ALBUQUERQUE NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos etc

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 54/58, levando em consideração a retificação 

parcial da sentença em acórdão de fls. 98/104. Havendo impossibilidade 

de realização dos referidos cálculos, certifique-se e devolvam-me os 

autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 856672 Nr: 58959-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALES ALEXANDRE MIDON DE 

MELO - OAB:15111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 78/80, levando em consideração a retificação 

parcial da sentença em acórdão de fls. 97/108. Havendo impossibilidade 

de realização dos referidos cálculos, certifique-se e devolvam-me os 

autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 865153 Nr: 5717-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARY AJALA DA SILVA, ELZA MARIA DE 

MIRANDA PRADO, ROSINEIDA DE ARAUJO GUIMARÃES, ANDERSON 

SILVA BLANCO, JANETE MARTINS SANTOS PEREIRA, ESTEVINA MARIA 

DE BARROS, JUCIELLI DE SOUZA LIMA, LUZIA CARVALHO SOARES, 

CRISTIANA DA SILVA BARROS, SONIA MARIA GASTAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 868193 Nr: 8097-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI ALVES DE ASSIS OLIVEIRA, BRUNA LUIZA 

PROCOPIO DA SILVA, EURICO LEITE SOARES, FRANCISCA OLIVEIRA 

DOS SANTOS, ANTONIA BENEDITA ROSALVES DE CAMPOS, GERALDA 

SILVA CASTRO DA COSTA, MARINALVA BISPO NEVES DE CARVALHO, 

MARLENE LEITE DE SOARES, CREUNICE SILBETE DE OLIVEIRA, MAURILIO 

GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Determino a intimação do Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da exequente, 

correspondente ao período objeto da condenação transitada em julgado e 

demais documentos necessários para a apuração dos valores devidos.

 Juntados os documentos solicitados, retornem os autos para a contadoria 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1041225 Nr: 42169-71.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHISLENE LOANGO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE 

(PROCURADORA DO MUNICÍPIO) - OAB:19.398/MT

 Vistos etc

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 126/130, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em acórdão de fls. 182/187. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049611 Nr: 46220-28.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMILTON SEBASTIÃO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1051005 Nr: 46906-20.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLI CRISTINA APARECIDA MUNHOZ MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:, 

WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - OAB:OAB/MT 12.985

 Vistos etc

 Intimem-se as Partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento, nos termos dos 

artigos 348 e 349 do NCPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos os autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1260799 Nr: 24654-52.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, ADRIANE 

GONÇALVES ANTUNES JUNQUEIRA, WANCLEY ANTUNES GONÇALVES, 

MARCIO RODRIGO WIEGERT, GUSTAVO JOSE WIEGERT, NELMO JOSE 

WIEGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumprida a determinação retro, devolva-se a presente carta precatória à 

Comarca de origem.

Consignando, desde já, votos de estimas e considerações.

Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030543-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DELUCHA JANUARIA DE OLIVEIRA (RÉU)

ADECIR GALVAN (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

IVANETE GALVAN (RÉU)

ILARIO GALVAN (RÉU)

ILTON GALVAN (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Defiro ao Requerente os benefícios 

da Justiça Gratuita. A tutela de urgência será apreciada após a 

contestação a ser apresentada pelo Estado de Mato Grosso. Diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, da Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso, datado de 18 de março de 2016, deixo 

de designar a audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 

35 da ENFAM). Citem-se e intimem-se os Requeridos para, no prazo legal, 

contestarem esta ação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034149-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NARZIRA ALVES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

LEONARDO CESAR BONFIM OAB - MT10630/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Por consequência, 

JULGO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do NCPC. Por competir à Centrais Elétricas Matogrossenses - 

CEMAT (Grupo ENERGISA S/A) a confecção da fatura de energia elétrica, 

extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a para que se abstenha, 

igualmente, de incluir aludidos valores nas Notas Fiscais/Faturas de 

Energia Elétrica referente à Unidade Consumidora descrita acima, por lhe 

competir a confecção da fatura de energia elétrica. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada, a teor do que diz a letra 

do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o 

disposto no art. 14, § 1º, do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao 

duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, 

subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, como previsto 

no art. 10, XXII da Constituição Estadual. Sem honorários, nos termos da 

Súmula 105 do STJ. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-101 HABEAS DATA

Processo Número: 1028255-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELMA BATISTA CARDOSO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT0016774A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Ademais, pelo que 

depreende dos autos, como a Impetrante excluiu o ente público do polo 

passivo, portanto este Juízo não seria competente para processar e julgar 

a presente demanda, em caso de admissão da ação. Dessa forma, julgo o 

processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, I 

e IV do CPC. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1038056-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA COUTO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO COUTO CARVALHO ARAUJO OAB - MT11953/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Defiro aos Requerentes os 

benefícios da Justiça Gratuita. Diante das especificidades do Ofício 
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Circular nº 03/GPG/PGE/2016, da Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso, datado de 18 de março de 2016, deixo de designar a audiência de 

conciliação. (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da ENFAM). Cite-se e 

intime-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038814-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAYME BENEDITO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Defiro aos Requerentes os 

benefícios da Justiça Gratuita. Nos termos do art. 139, VI e enunciado nº 

35 do ENFAM, deixo de designar a audiência de conciliação. Cite-se e 

intime-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037887-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA SOUZA JOSETTI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Verifico também 

possível decadência em ingressar com o mandamus, uma vez que o 

requerimento administrativo está datado de maio/2016 e não consta dos 

autos, o indeferimento do pedido administrativo, apenas a informação 

fornecida pela impetrante na inicial. Dessa forma, julgo o processo 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, I e IV do 

CPC. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015537-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ELSON PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Verifico que por um 

lapso não foi analisado o requerimento de gratuidade de justiça, razão pela 

qual defiro a justiça gratuita com fulcro no art. 98 do CPC. Condeno à 

embargada, ora Requerente, ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do 

artigo 85, §2º do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de 

justiça deferida nesta sentença. Ausente os requisitos para o reexame 

necessário, pelo que deixo de submeter à decisão ao duplo grau de 

jurisdição (Art. 496/CPC). Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033765-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDIR DONASSAN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Pelo exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, confirmando os termos da liminar, de 

modo a assegurar o direito líquido e certo dos Impetrantes, devendo ser 

ratificada a determinação judicial para que a Autoridade Coatora se 

abstenha de incluir nas faturas de energia cobrança quanto ao valor do 

ICMS que incidem sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição – 

TUSD e de Uso do Sistema de Transmissão - TUST, concernente a 

Unidade Consumidora nº 6/513264-2. Por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

NCPC. Por competir à Centrais Elétricas Matogrossenses - CEMAT (Grupo 

ENERGISA S/A) a confecção da fatura de energia elétrica, extraia-se 

cópia desta decisão, encaminhando-a para que se abstenha, igualmente, 

de incluir aludidos valores nas Notas Fiscais/Faturas de Energia Elétrica 

referente à Unidade Consumidora descrita acima, por lhe competir a 

confecção da fatura de energia elétrica. Extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a à Autoridade Impetrada, a teor do que diz a letra do art. 

13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto no 

art. 14, § 1º, do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da 

Constituição Estadual. Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ. 

P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038277-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR PRADO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Defiro ao Requerente os benefícios 

da Justiça Gratuita. A parte Requerente, nos termos do § 5º do art. 334 do 

CPC, informa seu desinteresse na realização de audiência de conciliação, 

portanto, deixo de designar a audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e 

enunciado nº 35 da ENFAM. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

contestar os presentes autos, bem como, para que manifeste se há 

interesse na realização da Audiência de Conciliação (art. 334 do CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019005-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA OAB - MT0004198A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 
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proferida os autos, a seguir transcrita: Diante do exposto, nos termos da 

fundamentação supra e com respaldo jurídico no artigo 7º da Lei n° 

12.016/2009, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de 

março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às necessidades 

do conflito deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e enunciado nº 35da 

ENFAM). Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes 

autos. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038448-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON LUIZ DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DONEGA OAB - MT7467/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Posto isso, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela. Deixo para momento oportuno a análise da 

designação de audiência de conciliação tendo em vista as especificidades 

do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016. 

Presentes os pressupostos, DEFIRO a gratuidade de justiça nos termos do 

art. 98 do NCPC. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os 

presentes autos. Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000011-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BORGES DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Defiro aos Requerentes os 

benefícios da Justiça Gratuita. Diante das especificidades do Ofício 

Circular nº 03/GPG/PGE/2016, da Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso, datado de 18 de março de 2016, deixo de designar a audiência de 

conciliação. (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da ENFAM). Cite-se e 

intime-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037268-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL JOSE DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Defiro ao Requerente os benefícios 

da Justiça Gratuita. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, 

datado de 18 de março de 2016, deixo de designar a audiência de 

conciliação. (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da ENFAM). Cite-se e 

intime-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 763431 Nr: 16012-66.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DE COMBATE A 

ENDEMIAS - SINTRACE -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL SEIXAS FILHO - 

OAB:7633/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos em correição.

Instadas as partes a indicarem ao juízo as provas que ainda pretendem 

produzir, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ peticionou à fl. 653 informando não ter 

provas a produzir.

Por outro lado, o requerente se manifestou pela produção de prova 

testemunhal e pericial (fl. 658).

Destarte, determino a intimação da parte autora para que justifique, no 

prazo de 10 dias, a finalidade e real necessidade das provas requeridas.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 912756 Nr: 38693-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONINO PEREIRADOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI G. H. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPO - OAB:6944/MT

 Vistos, em correição.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por LEONINO 

PEREIRA DOS SANTOS contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Munícipio de Cuiabá para, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 864277 Nr: 5039-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CESAR ARCANJO CERQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 
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OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, em correição.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por LUIZ CESAR 

ARCANJO CERQUEIRA contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 904434 Nr: 33163-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE POMPEU DE BARROS PREZA, MARIA ALVES 

SODRE, BENEDITA RIBEIRO TAQUES, MARIA LEUDINA DE ANUNCIAÇÃO, 

MARIA BÁRBARA SOARES, PAULO SANTINO DE SOUZA, EMANUEL DO 

ESPIRITO SANTO SILVA, EDUARDO TOMIO IWASHITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1038570 Nr: 40869-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON SANTANA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA-

(Procurador do Município de Cuiabá) - OAB:8930/MT

 Vistos, em correição.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por GILSON 

SANTANA DOS ANJOS contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Município de Cuiabá para, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1040871 Nr: 42013-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIR SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Pinheiro Dos 

Santos - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 389839 Nr: 25458-98.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DA CONCEIÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA PEREIRA 

CARDOSO - OAB:5319/MT, RENATA CORDEIRO UCHOA FLORENCIO - 

OAB:31663

 Vistos em correição.

Retifique-se a numeração dos autos uma vez que tem dus folhas de 

número 131.

Indefiro o pedido de fl. 132, pois é obrigação da parte autora declinar seu 

endereço nos autos (art. 77, V do CPC) e mantê-lo atualizado (art. 274, 

parágrafo único).

Se o autor não diligencia no sentido de informar ao seu patrono seu novo 

endereço ou telefone, verfica-se forte indício de desinteresse no 

prosseguimento da lide e abandono do processo.

No mais, cumpra-se, incontinenti, o despacho de fl. 131

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 445737 Nr: 20274-30.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVENT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS TAQUES DE 

ANDRADE - OAB:9395/MT, MARIO EDUARDO MARQUARDT - 

OAB:10.915-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO MARCUS PAIVA 

MACHADO - PROC. MUNICIPAL - OAB:5937 MT

 Diante dessa constatação, a competência para seu julgamento não é 

desta especializada.A Resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso é clara ao declarar a competência da Vara de Execução 

Fiscal da Capital para processos que tenham objeto semelhante ao caso 

vertente, excetuando a hipótese das ações em que não ocorreu a 

inscrição dos débitos em dívida ativa: “Processar e julgar, exclusivamente, 

os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações 
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correlatadas e os incidentes dele decorrentes com exceção das ações 

referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa.” Ressalto que 

em decisão recente a Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e 

Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em conflito de 

competência (CC n. 37907/2016) decidiu que, in verbis:CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE 

DÉBITO FISCAL PRESCRITO – DÉBITO INSERIDO NA DÍVIDA ATIVA – 

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL – 

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJMT. Nos termos da 

Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá compete: “Processar e Julgar, exclusivamente, os 

executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e 

os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. A competência é da referida 

Vara. (TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 37907/2016. RELATOR: DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA. DATA DO JULGAMENTE 16/09/2016.) Diante de 

todo o exposto, DECLINO da competência para conhecimento e julgamento 

da presente lide em favor do juízo da Vara Especializada de Execução 

Fiscal da Comarca da Capital.Remetam-se os feitos ao juízo competente, 

promovendo-se as baixas necessárias no sistema.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 794031 Nr: 334-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACY FRANCISCO SILVA, GERONALDO MARTELLO 

FOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR - OAB:OBA/MT 

13.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Processo nº 334-74.2013.811.0041 (794025)

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial manejada por ACY 

FANCISCO SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

Conforme certidão de fl. 44, a sentença que rejeitou os embargos à 

execução transitou em julgado.

Considerando o lapso temporal transcorrido desde a expedição da 

certidão de crédito (fl. 27), determino sejam os autos enviados ao 

Contador Judicial para a elaboração da atualização do valor bruto 

estampado na certidão de crédito, subtraindo-se o valor dos honorários 

advocatícios.

A atualização monetária e a compensação da mora deverão ser 

moduladas nos seguintes termos:

“A incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 11.960/2009), e 

correção monetária feita pelo INPC/IBGE até a vigência da lei n.º 

11.960/2009, em 30.06.2009, a partir de então, incide a Taxa Referencial 

TR, até 25.03.2015 e, após o IPCA-E, a serem aplicados desde a data de 

emissão de cada certidão de crédito até a data presente, conforme ADI 

4357/DF.”

Vindo a planilha para os autos, intimem-se as partes para manifestarem-se 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 835661 Nr: 40763-83.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RICARDO ORLANDI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

OAB:

 Impulsiono os autos intimando a parte requerente para se manifestar 

acerca do laudo pericial de fls. 161/166.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 899895 Nr: 29768-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEIAS FAGUNDES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINAH ELITA DE ARRUDA 

LASMAR WIEDTHEUPER - OAB:OAB/MT 14.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 923233 Nr: 45365-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÍLIA SANTANA COSTA BRITO, NILO ARAÚJO LIMA, 

NILZA PEREIRA MARANHÃO, OSVALDINA LOPES MACHADO, RAIMUNDO 

CONCEIÇÃO COELHO BARROS, TEREZINHA GOMES DE LIMA, RAIMUNDA 

MERCER ABREU COUTINHO, SEBASTIANA FERREIRA COELHO, SONIA 

MARIA MONTEL COSTA, TIAGOLINO ARAUJO GUIRRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO GEHM - OAB:16.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1027189 Nr: 35469-79.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GONÇALO DA SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEI RONQUE - OAB:15937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 Manuseando os autos, verifico que o objeto desta ação gira em torno dos 

débitos que constam da CDA n. 20150195.Diante dessa constatação, a 

competência para seu julgamento não é desta especializada.A Resolução 

nº 023/2013/TP do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é clara ao declarar 

a competência da Vara de Execução Fiscal da Capital para processos que 

tenham objeto semelhante ao caso vertente, excetuando a hipótese das 

ações em que não ocorreu a inscrição dos débitos em dívida ativa: 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatadas e os incidentes dele 

decorrentes com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa.” Ressalto que em decisão recente a Turma de 

Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, em conflito de competência (CC n. 37907/2016) decidiu que, 

in verbis:CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CONSTITUTIVA DE 

ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO – DÉBITO 

INSERIDO NA DÍVIDA ATIVA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL – RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJMT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 
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do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e Julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. A 

competência é da referida Vara. (TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 

37907/2016. RELATOR: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. DATA DO 

JULGAMENTE 16/09/2016.) Diante de todo o exposto, DECLINO da 

competência para conhecimento e julgamento da presente lide em favor do 

juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da 

Capital.Remetam-se os feitos ao juízo competente, promovendo-se as 

baixas necessárias no sistema.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1046378 Nr: 44548-82.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR MAURO ZUFFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA GRAZIELA MARTINS 

PORTO - OAB:12579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA 

- PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Vistos em correição.

Em que pese a reiteração do pedido de tutela de urgência, efetuado 

juntamente com a impugnação às fls. 279/288, não vislumbro motivos 

suficiente a ensejar decisum diferente daquele que denegou o pedido da 

parte (fls. 263/264).

Permanecendo os requisitos que levaram ao indeferimento da tutela de 

urgência, o oferecimento de bens em caução não acarreta a mudança no 

entendimento, salvo se a parte houvesse trazido novos elementos 

capazes de alterar o convencimento já exposto no processo, o que não é 

o caso, conforem já explanei; ou então, efetuar o depósito integral e em 

dinheiro, como autoriza o art. 151, II, do CTN.

No mais, manifestem-se as partes, no prazo de 10 dias, acerca das 

provas que ainda pretendem produzir, justificando a sua necessidade.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, vistas ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 450672 Nr: 23193-89.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEGA DISTRIBUIDORA PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BREITNER MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:212204/SP, Eduardo de Castro Nassif - OAB:11866 MT, LUIS 

EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

PROC DO ESTADO - OAB:6613 -B / MT

 Vistos em correição.

Inicialmente, é imprescindível acolher o petitório de fls. 666/666-v do 

ESTADO DE MATO GROSSO, a fim de regularizar o trâmite processual.

Destarte, o requerido tem razão quanto à pendência da análise do petitório 

de fls. 637/637-v. Sendo assim, defiro o pedido ali contido para dilatar o 

prazo necessário à apresentação de quesitos, conferindo ao ESTADO DE 

MATO GROSSO o lapso temporal de 15 dias para cumprimento dessa 

diligência, cujo termo inicial ocorrerá com a carga dos autos para a 

PGE/MT, conforme determina o CPC.

No mesmo prazo, deverá se manifestar acerca da proposta de honorários 

periciais de fls. 643/645.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 759094 Nr: 11375-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO TREVISAN FREITAS-ME, RICARDO TREVISAN 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES SALDANHA HANDELL - 

OAB:13383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT

 Manuseando os autos, verifico que o objeto deste mandamus gira em 

torno dos débitos que constam da CDA n. 20097850 (fl. 32).Diante dessa 

constatação, a competência para seu julgamento não é desta 

especializada.A Resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso é clara ao declarar a competência da Vara de Execução Fiscal da 

Capital para processos que tenham objeto semelhante ao caso vertente, 

excetuando a hipótese das ações em que não ocorreu a inscrição dos 

débitos em dívida ativa: “Processar e julgar, exclusivamente, os 

executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações 

correlatadas e os incidentes dele decorrentes com exceção das ações 

referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa.” Ressalto que 

em decisão recente a Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e 

Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em conflito de 

competência (CC n. 37907/2016) decidiu que, in verbis:CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE 

DÉBITO FISCAL PRESCRITO – DÉBITO INSERIDO NA DÍVIDA ATIVA – 

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL – 

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJMT. Nos termos da 

Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá compete: “Processar e Julgar, exclusivamente, os 

executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e 

os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. A competência é da referida 

Vara. (TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 37907/2016. RELATOR: DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA. DATA DO JULGAMENTE 16/09/2016.) Diante de 

todo o exposto, DECLINO da competência para conhecimento e julgamento 

da presente lide em favor do juízo da Vara Especializada de Execução 

Fiscal da Comarca da Capital.Remetam-se os feitos ao juízo competente, 

promovendo-se as baixas necessárias no sistema.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 771608 Nr: 24687-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDE MARIA GIL BRAZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 Vistos em correição.

Manifeste-se o Estado, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a petição e 

documentos de fls. 52/62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772175 Nr: 25271-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H F DOS SANTOS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇAO - 

SUFIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTO SALES DE MATOS 

JUNIOR - OAB:14603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

PROC DO ESTADO - OAB:6613 -B / MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 785879 Nr: 39754-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLADIMIR CALIL FAISSAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 Por outro lado, não há informação nos autos de eventual pagamento no 

precatório já expedido, o que acarretaria a vedação expressa nos termos 

do Art. 100, § 8º da Constituição Federal, in verbis:Art. 100. Os 

pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital 

e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente 

na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos 

créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas 

dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

(...)§ 8º É vedada a expedição de precatórios complementares ou 

suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou 

quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do 

total ao que dispõe o § 3º deste artigo. Posto isto, indefiro o pedido de 

expedição de precatório complementar e determino o arquivamento 

provisório do feito até a quitação do precatório.Intimem-se as 

partes.Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797670 Nr: 4053-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TETRANS TERRAPLENAGEM E TRANSPORTADORA 

LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MT - SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MOTTA RAMOS - 

OAB:13263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA 

- PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 807568 Nr: 14037-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON NERES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE LIMA DA ROSA - 

OAB:18.511, FELIPE LIMA DA ROSA - OAB:15.413 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 Vistos em correição.

Ante o manifesto interesse da parte autora no cancelamento do precatório 

já expedido (petitório de fls. 26/29), para fins de emissão do valor 

referente aos honorários contratuais, oficie-se ao Presidente do E. TJMT 

solicitando a devolução do Ofício Requisitório n. 289/2014 expedido por 

esta 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 854714 Nr: 57237-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO AUGUSTO LATORRACA LEITE DE 

CAMPOS, ELIANE MARIA FIGUEIREDO LEITE DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI NETO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL AUGUSTO LEITE DE 

CAMPOS - OAB:18.647/MT

 Vistos em correição.

Intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para impugnar a contestação dos 

requeridos no prazo de 30 dias, conforme art. 350 c/c 183, caput do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intimem-se as partes para 

que indiquem ao juízo as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando a sua necessidade.

Após, vistas ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 880052 Nr: 16797-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CARIUSKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES ALBERTO DIAS - 

OAB:17.005/MT, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA 

- OAB:OAB/MT 7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Vistos em correição.

Sobre o petitório de fls. 45/48, manifeste-se o executado, no prazo de 10 

dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 941742 Nr: 55611-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLENE DA SILVA MOURA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARIA DE MORAES - 

OAB:3255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, em correição.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por DARLENE DA 

SILVA MOURA DE BARROS contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior
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 Cod. Proc.: 945964 Nr: 57982-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIELEN RODRIGUES AGRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANE COSTA ITACARAMBY - 

OAB:8.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA MENDES MONTEIRO 

DA SILVA - OAB:11756/MT

 Diante desses fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA vindicada e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, cessando a eficácia da liminar 

deferida no feito, por força do disposto no art. 309, III do mesmo códex. 

Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os 

devidos fins.Sentença não sujeita ao reexame necessário.Sem custas 

processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste 

caso.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

pertinentes.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 982166 Nr: 15042-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS FERNANDES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 994500 Nr: 20814-05.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, 

SUPERINTENDENCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299.951-OAB/SP, SAMIR BENETT BUAINAIN - OAB:13373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manuseando os autos, verifico que o débito fiscal objeto desta lide está 

inscrito em dívida ativa, conforme a CDA n. 201512732 (fl. 66).Diante 

dessa constatação, a competência para seu julgamento não é desta 

especializada.A Resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso é clara ao declarar a competência da Vara de Execução Fiscal da 

Capital para processos que tenham objeto semelhante ao caso vertente, 

excetuando a hipótese das ações em que não ocorreu a inscrição dos 

débitos em dívida ativa: “Processar e julgar, exclusivamente, os 

executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações 

correlatadas e os incidentes dele decorrentes com exceção das ações 

referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa.” Ressalto que 

em decisão recente a Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e 

Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em conflito de 

competência (CC n. 37907/2016) decidiu que, in verbis:CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE 

DÉBITO FISCAL PRESCRITO – DÉBITO INSERIDO NA DÍVIDA ATIVA – 

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL – 

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJMT. Nos termos da 

Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá compete: “Processar e Julgar, exclusivamente, os 

executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e 

os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. A competência é da referida 

Vara. (TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO – CONFITO DE COMPETÊNCIA Nº 37907/2016. RELATOR: DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA. DATA DO JULGAMENTE 16/09/2016.) Diante de 

todo o exposto, DECLINO da competência para conhecimento e julgamento 

da presente lide em favor do juízo da Vara Especializada de Execução 

Fiscal da Comarca da Capital.Remetam-se os feitos ao juízo competente, 

promovendo-se as baixas necessárias no sistema.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1034738 Nr: 38975-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGEPONTE CONSTRUÇOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS PÚBLICAS 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:5959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em exame do presente feito, infelizmente pude constatar que apesar de 

impetrado ainda no ano de 2015, até a presente data o pedido liminar 

encontra-se pendente de apreciação e tampouco foi dado andamento ao 

feito, com a notificação da autoridade coatora.

A despeito da culpa do Poder Judiciário no fato relatado, também notei que 

tampouco o impetrante buscou o prosseguimento do feito, seja por meio de 

peticionamento ou mesmo comparecendo ao gabinete a fim de requerer a 

análise da liminar.

Diante de tais fatos e considerando que, inclusive, pode ter ocorrido a 

perda do interesse processual ou mesmo a perda do objeto da lide, 

entendo necessária a intimação do impetrante para que informe ao juízo, 

no prazo de cinco dias, se ainda há interesse no prosseguimento do 

mandamus.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036770 Nr: 39950-85.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA FERREIRA DA SILVA, ROMANA AVELINA RADI 

DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIDE AUXILIADORA DA SILVA - 

OAB:22068/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051041 Nr: 46930-48.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS GOMES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAÚDIO CARDOSO FÉLIX - 

OAB:12.004/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036585 Nr: 39850-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE RIBATSKI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ JEVINSKI - 

OAB:12727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Pinheiro dos 

Santos - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1037827 Nr: 40498-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIDELMA BENEDITA DE SOUZA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ JEVINSKI - 

OAB:12727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1045890 Nr: 44318-40.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER CASTRO DE MORAES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB:OAB/MT 9.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA - OAB:

 Vistos em correição.

Instadas as partes a indicarem ao juízo as provas que ainda pretendem 

produzir, o ESTADO DE MATO GROSSO peticionou à fl. 89 informando não 

ter provas a produzir.

Por outro lado, o requerente se manifestou pela produção de prova 

testemunhal e pericial (fl. 90).

Destarte, determino a intimação da parte autora para que justifique, no 

prazo de 10 dias, a finalidade e real necessidade das provas requeridas.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008190-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CHAVES ABDALLA OAB - MT0017571S (ADVOGADO)

DANIEL DE SOUZA RIBEIRO OAB - MG124661 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1008190-67.2016.8.11.0041 AUTOR: LOSANGO PROMOCOES DE 

VENDAS LTDA. RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 1 – Os 

atos meramente ordinatórios, como a certificação DO DECURSO DO 

PRAZO PARA CONTESTAÇÃO, EMBARGOS, MANIFESTAÇÃO, etc. Além 

da juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser 

praticados de ofício pela Sra. Gestora, inclusive com o comando e a 

efetiva publicação da intimação via diário de justiça eletrônico e revistos 

pelo juiz quando necessários (art. 203, §4º do Novo CPC) 2 – Portanto, 

após a juntada da contestação: 2.1 – Havendo a arguição de preliminar – 

abra-se vista ao autor para manifestação, em (15) quinze dias (Art. 251 

do Novo CPC); 2.2 – Havendo preliminares e juntada de novos documentos 

– prazo de 15 (quinze) dias; 2.3 – Apenas juntada de novos documentos – 

prazo de 05 dias (art. 437, §1º do Novo CPC). 3 - Em seguida, 

devidamente certificado, intimem-se as partes para a especificação das 

provas que ainda pretendem produzir, detalhando-as e justificando-as sob 

pena de indeferimento, sempre tomando cuidado em oportunizar à parte 

adversa o prévio conhecimento de eventual documento novo carreado. 4 

– Posteriormente, e se for o caso, - artigo 178 do Novo CPC, abra-se vista 

dos autos à ilustrada Promotoria de Justiça. 5 – Finalmente, promova-se 

conclusão do feito para despacho saneador ou julgamento antecipado, se 

for o caso. 6 – Atente-se, a Escrivania e a Sra. Gestora aos casos em 

que se necessita a INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SANAR A 

FALHA PROCESSUAL EXISTENTE (AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS, 

CONTRA-FÉ, PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA) 

TAMBÉM PODE SER EXECUTADA E PUBLICADA PELA SRA. GESTORA, 

INDEPENDENTEMENTE DE CONCLUSÃO E DESPACHO. 7 - Em caso de 

juntada de substabelecimento sem reserva de poderes ou procuração 

posterior, os registros e a autuação deverão ser atualizados pela Senhora 

Gestora, excluindo-se o(s) nome(s) do(s) advogado(s) anterior(es) e 

incluindo-se o(s) atual(is), bem como na capa dos autos, para que não se 

perca o ato processual (intimação via DJE). Cuiabá, 23 de janeiro de 2018 

Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003539-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO DONIZETE CALEGARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUIZA BARBOSA DE FREITAS OAB - MT18207/O (ADVOGADO)

ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS OAB - MT14811/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003539-89.2016.8.11.0041 AUTOR: ANGELO DONIZETE CALEGARI RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Tendo em conta o teor 

das certidões expedidas pelo oficial de justiça nos Id: 11006834 e Id: 

11190230, determino à expedição de novo mandado, onde conste os 

termos da decisão retro - Id:10966646. Cumpra-se com urgência Cuiabá, 

22 de janeiro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010431-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS PAMELA SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para se manifestar sobre os documentos de Id. 5902677, 

juntados pelo requerido. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 
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disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008396-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO DO ESPIRITO SANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA ADOLFO ORGEDA OAB - MT20909/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1008396-81.2016.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 52.800,00; REQUERENTE: 

AUTOR: GERVASIO DO ESPIRITO SANTO REQUERIDO: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FINALIDADE: O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA de decisão 

exarada nos autos do processo acima identificado, em trâmite nesta vara 

especializada, bem como, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o 

depósito dos valores dos honorários, que deverá ser realizado junto à 

Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta 

destes autos. DECISÃO: "...Fixo como ponto controvertido a comprovação 

da natureza da incapacidade laboral da parte autora, se absoluta ou 

relativa, permanente ou temporária, além da existência de sequelas, bem 

como se a mesma decorreu do acidente de trabalho informado, cuja 

constatação só é possível por meio de perícia médica especializada, 

motivo pelo qual DEFIRO a produção de prova pericial, que deverá 

obedecer aos ditames dos artigos 464 e seguintes do CPC. Nomeio como 

perita a Dra. Michele Taques Baçan, podendo ser encontrada à Avenida 

São Sebastião, nº. 3.300 – Bairro Quilombo, Hospital São Benedito, Cuiabá 

- MT, 78015-808, telefone Celular: (65) 99929-6655, e-mail: 

micheletaquespericia@hotmail.com, e fixo desde já os honorários no 

importe de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), nos moldes da 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ. Nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, 

INVERTO O ÔNUS DA PROVA cabendo ao INSS arcar com os honorários 

periciais, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da 

justiça, acarretando uma excessiva dificuldade em cumprir o encargo. 

Designo o dia 03/03/2018 a partir das 8hs (oito horas) – ordem de 

chegada, no Hospital Jardim Cuiabá, Avenida das Flores, nº. 843, Bairro 

Jardim Cuiabá, Cuiabá - MT, telefone: (65) 99929-6655, para a realização 

da perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima citados, 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando para tanto, todos os 

exames complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS). O perito será intimado via e-mail através do 

gabinete, devendo o laudo pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) 

dias, contados da realização da perícia. O INSS antecipará, desde logo, os 

honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por 

tratar-se de ação que tem por objeto acidente de trabalho. Intime-se o 

INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores 

dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. Após 

comprovação do depósito dos honorários por parte do INSS, e ainda 

mediante a juntada do laudo pericial, expeça-se o competente alvará para 

que o expert proceda ao levantamento do montante que lhe é devido. 

Seguem anexos os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito. Por 

fim, certifique-se acerca da nomeação de assistentes técnicos pelas 

partes, reiterando a providência, bem como a apresentação dos 

respectivos quesitos, caso entendam como necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.". OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Expedido por Ordem do MM. 

Juiz desta vara especializada. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. 

DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton 

Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014213-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA COSTA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ESTADUAL DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

PROCURADOR GERAL DO ESTADO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

LUZINEY MARCIO PEREIRA DA SILVA OAB - 545.274.301-49 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:"...Diante disto, saliento que este Juízo não possui ferramentas 

para demonstrar o valor razoável do tratamento aqui vindicado, de forma 

que o requerimento de no mínimo três orçamentos distintos assegura a 

prudência necessária ao caso. Vale destacar que as demandas judiciais 

em busca de tratamento médico são corriqueiras, de modo que o Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso e o Governo de Mato Grosso firmaram um 

“pacto” para a redução do excessivo número de bloqueios de valores. 

Assim, a maior parte dos magistrados que atua nas Varas de Fazenda 

Pública, inclusive este, entende necessário esse número mínimo de três 

orçamentos. Portanto, diante das considerações supra, determino a 

intimação da Parte Requerente para que, querendo o bloqueio de valores, 

traga aos autos três orçamentos atualizados de prestadores de serviços 

distintas que forneçam o tratamento na modalidade de home care, 

atentando-se que o tratamento indicado pelo NAT é de “baixa 

complexidade”, haja vista a não utilização do paciente de ventilação 

mecânica . Cumpra-se com URGÊNCIA, por se tratar de processo que 

envolve saúde. A seguir, retornem conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. ". OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001104-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO ESTEVAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINNE MATOS BORGES OAB - MT11762/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "...Fixo como ponto controvertido a comprovação da natureza 

da incapacidade laboral da parte autora, se absoluta ou relativa, 

permanente ou temporária, além da existência de sequelas, bem como se 

a mesma decorreu do acidente de trabalho informado, cuja constatação só 

é possível por meio de perícia médica especializada, motivo pelo qual 

DEFIRO a produção de prova pericial, que deverá obedecer aos ditames 

dos artigos 464 e seguintes do CPC. Nomeio como perita a Dra. Michele 

Taques Baçan, podendo ser encontrada à Avenida São Sebastião, nº. 

3.300 – Bairro Quilombo, Hospital São Benedito, Cuiabá - MT, 78015-808, 

t e l e f o n e  C e l u l a r :  ( 6 5 )  9 9 9 2 9 - 6 6 5 5 ,  e - m a i l : 

micheletaquespericia@hotmail.com, e fixo desde já os honorários no 

importe de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), nos moldes da 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ. Nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, 

INVERTO O ÔNUS DA PROVA cabendo ao INSS arcar com os honorários 

periciais, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da 

justiça, acarretando uma excessiva dificuldade em cumprir o encargo. 

Designo o dia 03/03/2018 a partir das 8hs (oito horas) – ordem de 

chegada, no Hospital Jardim Cuiabá, Avenida das Flores, nº. 843, Bairro 

Jardim Cuiabá, Cuiabá - MT, telefone: (65) 99929-6655, para a realização 

da perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima citados, 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando para tanto, todos os 
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exames complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS). O perito será intimado via e-mail através do 

gabinete, devendo o laudo pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) 

dias, contados da realização da perícia. O INSS antecipará, desde logo, os 

honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por 

tratar-se de ação que tem por objeto acidente de trabalho. Intime-se o 

INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores 

dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. Após 

comprovação do depósito dos honorários por parte do INSS, e ainda 

mediante a juntada do laudo pericial, expeça-se o competente alvará para 

que o expert proceda ao levantamento do montante que lhe é devido. 

Seguem anexos os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito. Por 

fim, certifique-se acerca da nomeação de assistentes técnicos pelas 

partes, reiterando a providência, bem como a apresentação dos 

respectivos quesitos, caso entendam como necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.". OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025476-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE MELO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Ação Obrigação de Fazer n.º 

1025476-24.2017.811.0041 – PJE Requerente: Antônio Gomes de Melo. 

Requerido: Estado de Mato Grosso. Vistos e etc. Tendo o vista o pedido 

formulado pela Defensoria Pública no ID. 11429416, DEFIRO o respectivo 

pedido e determino que seja cumprido de imediato e na sua integralidade 

os termos da decisão (ID. 10917221) que deferiu o bloqueio de valores da 

conta única do Estado de Mato Grosso no importe de R$ 175.800,00 

(cento e setenta e cinco mil e oitocentos reais) em favor do Sr. Antônio 

Gomes de Melo, como forma de assegurar o custeio do medicamento 

requerido na peça inaugural deste caderno processual. Desse modo, 

encaminhem-se os presentes autos à Secretaria Unificada da Fazenda 

Pública para os devidas providências. Ultimas às providências, 

retornem-se os autos incontinenti conclusos, por se tratar de processo 

que envolve saúde. Intime-se e cumpra-se, com urgência, por se tratar de 

matéria que envolve saúde. Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2018. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001177-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES SANTIAGO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001177-80.2017.8.11.0041 AUTOR: LOURDES SANTIAGO NASCIMENTO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer 

cumulada com Repetição de Indébito ajuizada por LOURDES SANTIAGO 

NASCIMENTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA – MTPREV. A parte Requerente aduz, em síntese, a 

ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas 

de natureza indenizatória e/ou não habitual do servidor em questão, e, 

ainda, a condenação do Estado pelos valores pagos ilegalmente ainda não 

alcançados pela prescrição (últimos cinco anos ao ajuizamento da ação), 

e parcelas vincendas no decorrer do processo. Ocorre que apesar de 

elencar um extenso rol abstrato de supostas verbas indenizatórias e 

eventuais no bojo da fundamentação, a parte Requerente não indica 

claramente, no caso concreto, quais são as verbas específicas sobre as 

quais entende que houve a incidência indevida da contribuição 

previdenciária. Em face desse contexto, resta inviável a adequada análise 

da pretensão posta, visto que a petição inicial veio instruída apenas com 

as fichas financeiras da parte Requerente, não constando dos autos 

nenhum cálculo de valores ou especificação de verbas capaz de 

demonstrar detalhadamente as rubricas objeto da controvérsia a ser 

dirimida, cabendo à parte Requerente, e não ao juízo, o dever de produzir 

prova satisfatória dos fatos alegados. A propósito do tema, convém 

transcrever o teor dos artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil, que 

assim dispõem no que interessa à presente ação: “Art. 322. O pedido 

deve ser certo. (...) § 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto 

da postulação e observará o princípio da boa-fé. (...) Art. 324. O pedido 

deve ser determinado. § 1o É lícito, porém, formular pedido genérico: I - 

nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens 

demandados; II - quando não for possível determinar, desde logo, as 

consequências do ato ou do fato; III - quando a determinação do objeto ou 

do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. 

(...)” Como se observa, a legislação processual estabelece que o pedido 

dever ser certo e determinado, na medida em que o caso em questão não 

se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no § 1º do artigo 324 do 

diploma processual. Dessa forma, atento à diretriz contida no § 2º do 

artigo 322, o qual dispõe que a interpretação do pedido considerará o 

conjunto da postulação, converto o julgamento do feito em diligência e 

determino à parte Requerente que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique 

com precisão quais as rubricas - especificando meses e valores – sobre 

as quais entende houve a incidência indevida da contribuição 

previdenciária no presente caso, com vistas a aclarar os termos da 

pretensão deduzida, pois não há como se proceder à análise abstrata da 

questão, tampouco declarar a ilegalidade da incidência da contribuição 

previdenciária ou autorizar a restituição de valores sobre verbas que 

sequer estão adequadamente identificadas. Após, intimem-se os 

Requeridos para se manifestar acerca das alegações da parte 

Requerente, no prazo legal. Ao final, encaminhem-se os autos conclusos 

para novas deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 

2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito Cuiabá, 23 de 

janeiro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 904295 Nr: 33056-30.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D´ALUMÍNIO IND. COM. ALUMINIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO A. CARMO - 

OAB:4070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATALIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:2507/MT

 Certifico que decorreu o prazo para a parte requerente, sem 

manifestação. Em cumprimento ao art. 183, § 1º do CPC, remeto os autos 

em carga pessoal para a PGE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 934924 Nr: 51962-68.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA PARANÁ LTDA ME, EDINA 

BAPTISTA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINA GOMES AMORIN - 

OAB:13780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte requerente, sem 

manifestação. Em cumprimento ao art. 183, § 1º do CPC, remeto os autos 

em carga pessoal para a PGE.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 792829 Nr: 46918-39.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIONE FIGUEIREDO ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - OAB:12.724, 

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - OAB:15441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Dessa forma, considerando que o artigo 689 do CPC, permite a habilitação 

dos herdeiros necessários nos próprios autos da ação principal, desde 

que provado por meio de documentos o óbito do falecido e a sua qualidade 

de herdeiro necessário; bem como considerando que o óbito do autor se 

encontra provado por meio do documento de fl. 185, e que a habilitada 

ELIONE FIGUEIREDO DE ARRUDA e outros já comprovaram a condição de 

herdeiros por meio dos documentos de fls. 187/195, respectivamente, 

DEFIRO o pedido de HABILITAÇÃO dos sucessores do falecido, 

INDICADOS na ESCRITURA de fls 187/195.Acerca do pedido de retificação 

da numeração das páginas que estão inclusive RASURADAS, 

certifique-se e regularize-se.Revogo a decisão de 216 por não guardar 

pertinência com estes autos, salientando que o arbitramento dos 

honorários tanto para a advogada que atuou anteriormente no feito e o 

atual, será decidido quando da prolação da sentença de mérito. 

RETIFIQUE-SE a autuação, com a inserção dos nomes dos novos 

advogados dos autores bem como destes, com as providências de praxe. 

Nos termos do artigo 692 do CPC, após o trânsito em julgado desta 

sentença de habilitação, retorne o processo o seu curso. P.I.Cuiabá, 22 de 

janeiro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 859487 Nr: 1334-75.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE MORAES DE OLIVEIRA GALEANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NADESKA CALMON 

FREITAS, para devolução dos autos nº 1334-75.2014.811.0041, Protocolo 

859487, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 860861 Nr: 2402-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABADIA DE OLIVEIRA GONÇALVES, ANTÔNIO CARLOS 

DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO FÉLIX DOS ANJOS, CARLOS 

FRANCISCO DE ASSIS, EMERSON TELES DE OLIVEIRA, ISAIAS FERREIRA 

DE ARAUJO, DJALMA CARMO DE MATOS, EDEMILSON LEOCADIO DAS 

NEVES, FABIO LUIZ DA SILVA, HERITON FRANK COUTO SILVA, JADER 

RIBEIRO DOS SANTOS, JUCINEY NOGUEIRA MENDES, KENNEDY 

SATURNINO DE ASSUNÇÃO E SILVA, MARCOS ANTONIO BASTOS 

CHAGAS, MALTON SOARES, RENATO FIGUEIREDO PADILHA, PEDRO 

LUCIO DAMBROS, WENDER RODRIGUES DA CRUZ, LUCIMAR SILVA DE 

ARRUDA E COSTA, JÚLIO CESAR CARDOZO, LUCIMAR TEODORO DE 

ALMEIDA, REINALDO DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1010311 Nr: 27711-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJAN DA LUZ CLIVATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANK ANTONIO DA SILVA - 

OAB:12.372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434306 Nr: 13390-82.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEZIO DO CARMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRIANA CAMPANA MICHELLIS - 

OAB:5.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 741727 Nr: 38570-66.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMIRO PEREIRA DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MAIA DE ALMEIDA - 

OAB:9153 - MT, NILSARA DE LIMA BATISTA - OAB:7794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 INTIMAÇÃO do requerente, na pessoa de seu advogado, via DJE - Diário 

da Justiça Eletrônico, para retirar o ALVARÁ Nº 1/2017, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856730 Nr: 58989-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IRAIDES LOPES VASCONCELOS, MARIA 

REGINA DE OLIVEIRA, MARIA REIS DE ARRUDA, OSMARINA ULIANO 

PASTURCZAK, SELMA MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO, VERA 

LUCIA FORTES DE OLIVEIRA, VERA MARIA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI LUIZ PEREIRA 

RAIMONDI - OAB:6796/MT, MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CESAR - 

OAB:15.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST
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 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 869442 Nr: 9150-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARI GEMA FONTELLES DE LA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 926632 Nr: 47459-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA DALAVECHIA DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODENIAS PETROLINO GAMA - 

OAB:18127, ONEIAS PETROLINO GAMA - OAB:16760/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 942376 Nr: 55968-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ELSON SANTANA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON ALEXANDRE MOREIRA 

NUNES - OAB:16206-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1003976 Nr: 25110-70.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILBERTO GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANE COSTA ITACARAMBY - 

OAB:8.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1039843 Nr: 41514-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON ROBERTO CORREIA PESCARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853200 Nr: 55920-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MARILCE FERNANDES GOMES DO ROSÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008305-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1008305-54.2017.8.11.0041 AUTOR: JOANA DARC FERREIRA DE 

OLIVEIRA RÉU: PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. A autora vindica a antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional para determinar que Réu proceda à imediata 

recomposição salarial em função do desvio de função, vez que o direito 

material almejado encontra-se assentado nas Cortes Superiores e trata-se 

de verba de natureza alimentar incontroversa. É a síntese do necessário. 

Fundamento e Decido. Para concessão de tutela antecipada, nos termos 

do art. 303 do CPC, é necessário que haja nos autos a exposição da lide, 

do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo. Na hipótese sub judice, a medida vindicada pelo 

autor em sede antecipatória encontra óbice expresso na legislação, 

conforme se observa do disposto no § 2º do artigo 7º da Lei n.º 

12.016/09, aplicável ao rito ordinário por força do disposto no § 5º do 

mesmo artigo, verbis: Art. 7º. Omissis. (...) § 2º. Não será concedida 

medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, 

a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a 

reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de 

aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 

natureza. (...) § 5º. As vedações relacionadas com a concessão de 

liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se 

referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código 
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de Processo Civil. (sem destaques no original). Desse modo, não há como 

deferir o pedido de antecipação de tutela em razão da existência de 

vedação legal que impede a concessão de medidas desta natureza em 

seara de cognição sumária, pois a chamada “readequação salarial” 

pretendida pela parte autora importaria em nítido aumento salarial, onde 

encontra o óbice citado. E para corroborar o entendimento posto, 

transcrevo o seguinte aresto oriundo do Tribunal de Justiça Estadual: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORES 

PÚBLICOS – URV – CORREÇÃO DO ÍNDICE – INCORPORAÇÃO À PRÓXIMA 

REMUNERAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO 

ART. 1º DA LEI Nº 9.494/1997 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO 

PROVIDO. Nos termos do art. 1º da Lei nº 9.494/97 é vedada a 

antecipação de tutela contra a Fazenda Pública que tenha por objeto a 

concessão de aumento ou vantagens pecuniárias a servidores públicos. 

Precedentes do STJ. (AI, 144031/2012, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2013, Data da 

publicação no DJE 07/11/2013) (sem grifos no original). Posto isso e com a 

devida vênia a entendimentos divergentes, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela. Cite-se, como requer. Por que presentes os 

requisitos, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita. Intimem-se. Cuiabá, 23 

de janeiro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033141-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA SALES RODRIGUES SIMOES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT0019091A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, 

ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL - EMPAER (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0008602A-N (ADVOGADO)

TELMA APARECIDA DE MELO SOEHN OAB - MT15587/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1033141-91.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: CARLA SALES RODRIGUES 

SIMOES IMPETRADO: DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA 

MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL - 

EMPAER Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por CARLA SALES RODRIGUES SIMOES em face do 

DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, 

ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL - EMPAER, vindicando, concessão de 

LIMINAR, com fulcro no Art. 7º, da Lei nº 12.016/09, com a finalidade de 

determinar que a autoridade indigitada como coatora promova a imediata 

NOMEAÇÃO e, consequente, POSSE do Impetrante no cargo de 

EXTENSIONISTA RURAL II - TEC. AGROPECUÁRIA ou TEC. AGRÍCOLA - 

REGIÃO BARRA DA GARÇAS. A inicial veio instruída com documentos. 

Informações prestadas pela Impetrada, alegando ser o Governador do 

Estado parte legítima para figurar no polo passivo, tem competência 

funcional para o julgamento do presente writ o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. 

Preliminarmente verifico que procedem os argumentos postos pela parte 

Impetrante, no que concerne a legitimidade passiva da EMPAER para 

figurar no polo passivo do presente Mandamus. Em face da natureza 

jurídica da Empresa pública em comento, a mesma possui autonomia 

jurídica, administrativa e patrimonial com competência para abertura de 

concursos públicos e homologação de seus resultados, senão vejamos o 

artigo Artigo 6º, § 2º do seu Estatuto - MT – 2014, regido ainda pela Lei 

Complementar nº. 461 de 28 de dezembro de 2011: Artigo 1o. A EMPRESA 

MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTE NCIA E EXTENSAO RURAL – 

EMPAER-MT, vinculada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e 

Agricultura Familiar-SEDRAF, dotada de personalidade juridica de direito 

privado, com patrimo nio proprio e exclusivo do Estado de Mato Grosso, 

reger-se-a pela Lei Complementar No 461, de 28 de dezembro de 2011, 

que transformou a forma da constituic ao social de Sociedade Ano nima 

nos termos da Lei Complementar No 14, de 16 de janeiro de 1992, em 

Empresa Publica, prestadora de servic os publicos. Caracterizar-se-a 

como entidade sem fins lucrativos com atuac ao focada em projetos de 

apoio a pesquisa e ao desenvolvimento do setor agropecuario, alem de 

assiste ncia tecnica e extensao rural aos micros e pequenos proprietarios 

rurais e a agricultura familiar. Artigo 6o. O Conselho Deliberativo sera 

composto pelos seguintes membros: (...) § 2o Compete ao Conselho 

Deliberativo da EMPAER/MT: I – deliberar sobre as politicas e questoes 

estrategicas da Empresa. II – estabelecer diretrizes para atuac ao da 

empresa alinhada as diretrizes estrategicas de governo. III – manifestar-se 

sobre o relatorio da Diretoria Executiva e as suas contas. IV – 

manifestar-se previamente sobre atos ou contratos. V – autorizar a 

alienac ao de bens do ativo. VI – aprovar o Plano Plurianual. VII – aprovar 

proposta de Orc amento da Empresa. VIII – revisar a estrutura 

organizacional interna, para tanto, podendo criar, instalar e extinguir 

Escritorios Regionais e demais Unidades Administrativas sem aumento de 

despesa. IX – aprovar, mediante Resolucao, e fazer publicar o 

lotacionograma oficial da empresa, composto por todas as unidades 

administrativas e seus respectivos quadros de pessoal distribuidos de 

acordo com o tipo de cargo e a quantidade respectiva. X – avaliar os 

Resultados Organizacionais e, quando necessario, propor medidas 

corretivas. XI – aprovar o aumento de Capital, apos o parecer do Conselho 

Fiscal. XII – aprovar e proceder alterac oes neste Estatuto. XIII – deliberar 

sobre a abertura de Concurso Publico e homologar seu resultado. 

Satisfeita a análise da preliminar passo ao julgamento da liminar pleiteada. 

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, a legislação de 

regência impõe a demonstração da coexistência pacífica de dois 

requisitos, a saber: “a relevância dos motivos em que se assenta o pedido 

na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do 

impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni 

juris e periculum in mora.” Da análise da fundamentação posta na petição 

inicial em cotejo com a documentação apresentada, vislumbro a presença 

dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Com efeito, a cópia do 

Diário Oficial do Estado de Mato Grosso publicado no dia 23/05/2014 

contém o ato de Classificação da Impetrante - Id 10456026, o ato de 

nomeação por meio do edital de convocação nº 003/2017/EMPAER-MT, 

publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 12/09/2017 – Id 

10456027, bem como dos que “não compareceram” Id. 10456027 no cargo 

já mencionado, publicado em 12.11.2017, o que corrobora as assertivas 

contidas na petição inicial. Ocorre que o impetrante alega não ter tomado 

conhecimento da nomeação em tempo oportuno, uma vez que a 

publicação se deu unicamente por meio da imprensa oficial. A meu ver, o 

contexto fático apurado bem demonstra a verossimilhança de suas 

alegações, tendo em vista que a publicação do ato de nomeação 

exclusivamente no órgão de imprensa oficial não atende integralmente ao 

princípio da publicidade dos atos administrativos, razão pela qual, em 

princípio, não se pode imputar ao imperante a culpa pelo não 

comparecimento para tomar posse no prazo concedido. A propósito do 

tema, o seguinte precedente: “RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CONVOCAÇÃO - NOMEAÇÃO - 

PERDA DO PRAZO - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E 

RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO. A convocação de candidatos 

aprovados em concurso público, notadamente decorrido certo tempo, 

far-se-á mediante publicação no Diário Oficial, em jornais locais de grande 

circulação, bem como por carta, sob pena de violação do princípio da 

Publicidade dos atos da Administração Pública.” (TJMT, RAC 20072/2011, 

4ª Câmara Cível, Rel. Des. José Silvério Gomes, j. 22.11.2011) O perigo da 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, por sua vez, resta 

evidente diante do fato de que, em sendo o impetrante privado do direito à 

nomeação e posse, deixará de auferir os rendimentos do cargo público 

para o qual foi legitimamente aprovado, sendo certo que o decurso de 

tempo necessário para a instrução do feito e posterior prolação de 

sentença pode comprometer sua subsistência, tendo em vista o caráter 

alimentar da verba remuneratória inerente ao cargo em questão. Isto 

posto, DEFIRO a liminar, ordenando às autoridades coatoras que restituam 

o prazo para que o Impetrante apresente os documentos e, 

consequentemente, tome posse no cargo de Técnico em Enfermagem. 

Notifiquem-se as autoridades coatoras para que cumpram imediatamente 

os termos desta decisão. Dê-se ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 

da inicial sem documentos, para, querendo, ingressar no feito. Após, 
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colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018 PAULO 

MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024305-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY CAROLINY GARCIA MAMORE SEGURA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS RUFINO OAB - MT0016789A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE EXAMES E CONCURSOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1024305-32.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: DAIANY CAROLINY GARCIA 

MAMORE SEGURA IMPETRADO: GERENTE DE EXAMES E CONCURSOS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por DAIANY 

CAROLINY GARCIA MAMORE SEGURA em face do GERENTE DE EXAMES 

E CONCURSOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO. Aduz, 

em síntese, que participou do concurso público do EDITAL N.º 

001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, com o objeto PARA FORMAÇÃO DE 

CADASTRO DE RESERVA PARA OS CARGOS EFETIVOS DE 

PAPILOSCOPISTA E DE TÉCNICO EM NECROPSIA. Aduz que ao se 

submeter à Segunda fase do certame – testes psicológicos, atendeu aos 

requisitos no quesito “Inteligência”, contudo no quesito “Habilidade 

Atencional” obteve o resultado de NÃO APTO. Por considerar o ato como 

ilegal e arbitrário, pugna pela concessão de liminar “a fim de se coibir a 

injustiça ocorrida, que lhe tolheu o direito de continuar nas demais fases 

do concurso, e possivelmente ser aprovada, uma vez que estava entre as 

melhores colocadas”, arguindo para tanto que “a Segunda Fase do 

concurso infringiu as determinações para a correta avaliação dos 

candidatos e deve ser reanalisada.” Regularmente notificada, a Fundação 

Universidade Federal de Mato Grosso prestou informações arguindo 

preliminarmente a incompetência absoluta do juízo, sob o argumento de 

que compete à Justiça Federal processar e julgar o presente feito, razão 

pela qual requer o declínio de competência em favor do juízo competente. 

Instada a se manifestar sobre tal arguição, a impetrante discorda do 

argumento deduzido, pugnando pela manutenção da competência da 

Justiça Estadual. A análise da liminar foi postergada para após as 

informações da autoridade coatora. É o relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juízo, tendo 

em vista que a Universidade Federal de Mato Grosso foi contratada 

apenas para executar o concurso público, agindo, portanto, por delegação 

do Poder Executivo Municipal de Rondonópolis, razão pela qual não há que 

se falar na incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e 

julgar o writ. EDITAL N.º 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, 22 DE MARÇO 

DE 2017. O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, no uso 

de suas atribuições legais, e em cumprimento às normas previstas no 

artigo 37, incisos I, II e VIII da Constituição Federal, de 05 de outubro de 

1988, na Lei Complementar Estadual n.º 04, de 15 de outubro de 1990, e 

alterações, no Decreto Estadual n.º 5.356, de 25 de outubro de 2002, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto Estadual n.º 2.030, de 06 de julho 

de 2009 e pelo Decreto Estadual n.º 2.717, de 03 de agosto de 2010, e na 

Lei Estadual n.o 8.321, de 12 de maio de 2005, com as devidas alterações, 

torna público o presente Edital, contendo normas, rotinas e procedimentos 

que regem o concurso público destinado a selecionar candidatos para 

formação de cadastro de reserva para os cargos de Papiloscopista e 

Técnico em Necropsia da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato 

Grosso (POLITEC/MT), em conformidade com o Anexo II deste Edital. (...) 

1.2.1. A Primeira, a Segunda e a Terceira Fases serão executadas pela 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), por meio da Secretaria de 

Articulação e Relações Institucionais (SARI)/Gerência de Exames e 

Concursos (GEC); a Quarta Fase: Investigação Social será executada pela 

Secretaria de Estado de Segurança Pública/Perícia Oficial e Identificação 

Técnica (POLITEC/MT). Superada a análise da preliminar passo ao 

julgamento da liminar. Para o deferimento de liminar em mandado de 

segurança, a legislação de regência impõe a demonstração da 

coexistência pacífica de dois requisitos, a saber: “a relevância dos 

motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser 

reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora”. 

Do cotejo inaugural das alegações do impetrante com os documentos 

apresentados, entendo como não evidenciado o fumus boni juris 

necessário à concessão da liminar. Inicialmente, cumpre destacar que a 

exigência de avaliação psicológica como condição para ingresso no cargo 

público almejado pelo impetrante encontra amparo em lei, razão pela qual 

não há que se falar na ilegalidade da aplicação da avaliação psicológica 

durante o certame. No que concerne à suposta forma precária na 

aplicação do teste AC VETOR, entendo que o Impetrado prosperou em 

seus argumentos, esclarecendo o método e a prévia publicidade do 

mesmo aos candidatos do certame, conforme se depreende do parecer id 

10085828: (...) 20. Nesse sentido, o que a impetrante quer dizer é que a 

avaliação psicológica do candidato deveria, no seu entender, levar em 

consideração uma análise conjunta/dinâmica dos resultados obtidos nos 

três testes conjuntamente, e não a análise objetiva da performance dos 

candidatos diretamente aferível no resultado de cada teste. 21. Tal linha de 

argumentação não merece prosperar, uma vez que a previsão em edital 

das circunstâncias de avaliação dos candidatos trouxe publicidade e 

transparência nos critérios utilizados pela Comissão para a correta análise 

do desempenho, fugindo então dos “subjetivismos” e “terminologias 

vagas” na aplicação dos instrumentos da avaliação psicológica. Assim 

também, a interpretação acerca do significado de avaliação 

conjunta/dinâmica dos testes aplicados é estrondosamente contraditória 

com os valores-princípios a que a Administração Pública está jungida: a 

saber, publicidade, impessoalidade, legalidade, moralidade e, sobretudo, 

transparência em todos os seus atos. Ademais, a Impetrada em suas 

informações comprova que a Comissão Responsável pela Avaliação 

Psicológica é constituída por professores de instituições de ensino do 

âmbito federal e doutores na área de Psicologia, com experiência 

profissional e de pesquisa na área de Avaliação Psicológica, tal como 

demonstrado nos currículos acostados aos autos. Não bastasse os 

argumentos citados serem mais do que suficientes para atestar a 

ausência do fumus boni juris necessário à concessão da liminar, convém 

destacar que admitir o prosseguimento do impetrante no certame diante de 

sua inaptidão na avaliação psicológica importaria em ofensa aos princípios 

da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia, na medida em que o 

dispensaria de cumprir os requisitos legais estabelecidos de forma 

equânime para todos os candidatos, além de importar em tratamento 

privilegiado e desmotivado em seu favor, em detrimento dos candidatos 

que foram considerados aptos na avaliação psicológica realizada nos 

mesmos moldes em que aplicada ao impetrante. Isto posto, INDEFIRO a 

liminar. Colha-se o parecer ministerial. Após, conclusos para sentença. 

Cuiabá, 23 de janeiro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020174-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JUVENAL DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1020174-14.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: MIGUEL JUVENAL DA SILVA 

IMPETRADO: PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc, Cuida-se de Mandado de 

Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Miguel Juvenal da Silva, 

devidamente qualificado nos autos, contra ato praticado pelo Presidente 

do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - 
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DETRAN/MT, postulando um provimento jurisdicional que autorize o 

licenciamento do veículo de sua propriedade, melhor descrito nos autos, 

sem a exigência do recolhimento das multas de trânsito impostas. 

Assevera, em síntese, que ao tentar efetuar os pagamentos de IPVA e 

Seguro Obrigatório foi surpreendido com infrações de trânsito, sendo 

pratica de tais atos estaria vinculada ao pagamento das referidas multas 

imputadas em seu nome. Apresentou documentos com a petição 

introdutória. Ressalta, ainda, que em nenhum momento a autoridade 

coatora efetuou notificação acerca das ocorrência das infrações de 

trânsito. A liminar foi deferida. Informações foram prestadas pela 

autoridade coatora apontada no id. 9229425, acompanhada de 

documentos, suscitando preliminarmente a inadequação da via eleita e a 

ausência da prova pré-constituída. No mérito, requer ao fim a denegação 

da segurança por inexistir nenhum ato abusivo ou ilegal. O Representante 

do Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público capaz 

de justificar a intervenção ministerial. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Antes de adentrar na análise do mérito da questão, saliento que as 

preliminares de inadequação da via eleita e ausência de prova 

pré-constituída se confundem com o mérito da ação e, portanto, com este 

serão analisadas, na medida do necessário. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida pelo DETRAN, salientando que o pedido 

formulado contempla a emissão do licenciamento anual, medida esta que 

se insere no âmbito de sua competência administrativa, conferindo-lhe a 

legitimidade necessária para figurar no polo passivo da ação, em 

consonância com o artigo 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro, que esta 

dispõe: “Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito 

dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: III - 

vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, 

registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o 

Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do 

órgão federal competente;” (grifei) É caso de concessão da segurança. 

Como é cediço, é legítimo o condicionamento de licenciamento de veículo 

ao pagamento dos débitos referentes a tributos, encargos e multas de 

trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da 

responsabilidade pelas infrações cometidas, nos exatos termos do art. 

131, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro. Todavia, trata-se de ato ilegal a 

exigência do pagamento de infrações de trânsito para a renovação do 

licenciamento, sem que tenha havido a prévia notificação do infrator, 

suficiente para cientificá-lo da imposição da penalidade. Insta observar 

serem aplicáveis ao processo administrativo os princípios da ampla defesa 

e do contraditório, razão pela qual se torna imprescindível, para a 

validação da infração de trânsito, a notificação do infrator, 

possibilitando-lhe, assim, a apresentação de defesa. Conforme dispõe o 

art. 5º, LV da Constituição Federal: “aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 

e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”, tratando-se, 

pois, de garantia fundamental. No caso dos autos, verifico não ter restado 

comprovado pelo Impetrado a regular notificação do Impetrante. Sendo 

assim, reputo ilegal a recusa ao pedido de licenciamento do veículo, 

condicionando-o ao pagamento das multas impostas, porquanto, frente a 

ausência de prévia notificação da imposição, não foi oportunizado ao 

Impetrante discutir, administrativa ou judicialmente, as infrações impostas. 

Nesse sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO CONDICIONADO O PAGAMENTO DE MULTAS. Pretende a 

suspensão da multa de trânsito, a fim de que possa proceder ao 

licenciamento do seu veículo. Licenciamento de veículo condicionado ao 

pagamento de multas. Ilegalidade. Ausê29ncia de comprovação de 

notificação emitida. Incumbe à autoridade coatora provar a efetiva 

notificação. Segurança concedida para permitir renovação da licença 

veicular sem o pagamento das multas. Sentença mantida.” (TJ-SP - REEX: 

10163272520148260224 SP 1016327-25.2014.8.26.0224, Relator: Ronaldo 

Andrade, Data de Julgamento: 03/03/2015, 3ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 20/03/2015). Aliás, este entendimento encontra-se 

consolidado, conforme dispõe a Súmula nº 127 do Superior Tribunal de 

Justiça: “É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”. Salienta-se não 

ser o caso de se discutir a validade ou não das penalidades impostas, a 

ser travada em autos próprios (ação declaratória), mas considerar a 

impossibilidade momentânea de se exigir o pagamento da multa para o 

licenciamento anual, em razão da ausência de provas de que o Impetrante 

tenha sido prévia e devidamente notificado. Por fim, observo que a 

autorização para o licenciamento restringe-se ao exercício do ano de 

2017, haja vista a impossibilidade de, agora, se alegar o desconhecimento 

das infrações constantes nos autos. Diante de todo o exposto, com esteio 

nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, da Lei nº 12.016/09, 

vale dizer presente o direito líquido e certo, CONCEDO A SEGURANÇA, 

para autorizar o licenciamento do veículo do Impetrante, restringindo-se ao 

exercício do ano de 2017, sem o pagamento das infrações de trânsito 

apontadas na inicial, tornando definitiva a liminar deferida. Oficie-se a 

autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do 

oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de 

recebimento (art. 13, da Lei nº 12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 

1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do 

recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em 

vista do reexame necessário da sentença. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2018. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036421-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Jardim Monte 

Líbano. DECISÃO: "...ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, 

DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para suspender a 

exigibilidade da multa, nos termos do art. 151, II, do CTN, até decisão final, 

mediante formalização da caução a ser ofertada no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revogação do provimento antecipatório. Cite-se o 

Requerido Estado de Mato Grosso para, querendo, apresentar a sua 

defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. No mais, 

por se tratar de interesse individual disponível, bem como nos termos do 

Ato Administrativo nº 006/2003/PGJ-CGMT, afasto o mister do MP em 

manifestar na causa, conforme diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. Com a defesa, vistas ao Requerente para impugnar no 

prazo legal e, após, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. ".

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014908-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON WAGNER DA SILVA CORREA OAB - MT18066/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA 

FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1014908-46.2017.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Conquanto sejam relevantes as informações e documentos 

carreados aos autos, remeta-se os autos ao Núcleo de Apoio Técnico 

(NAT) para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, emita parecer 

técnico acerca da matéria, notadamente da real necessidade do 
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tratamento, bem como da classificação do nível de complexidade do 

quadro do autor. Com esta providência, venham-me os autos conclusos 

para que, urgentemente, seja apreciado o pedido. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 15 de Janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 460574 Nr: 29828-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDIANE DIAS DE JESUS - 

OAB:13.541-MT, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Certifico que a parte requerida não se manifestou acerca do pagamento 

da RPV. Assim, impulsiono os autos intimando a parte autora, para 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736598 Nr: 33035-59.2011.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA DE 

MATO GROSSO, BENEDITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 828909 Nr: 34754-08.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDSA, GISELE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Coutinho - 

Procuradora do Estado - OAB:, RODRIGO RIBEIRO VERÃO (PROC. 

MUNICIPAL) - OAB:8.495/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 847017 Nr: 50567-75.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIVAL PIRES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO A - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852753 Nr: 55531-14.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO BOSCO CORREA, CAMILO PINTO DE 

MORAES, CID MAXIMIANO DE ALMEIDA, GERALDO FELICIANO ALVES, 

VALDOIR PINTO DA GUIA, JONAS QUIRINO PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 865247 Nr: 5785-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GABRIEL RICCI MACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR COSTA - OAB:11.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 865450 Nr: 5959-55.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCENIO JERONIMO DE SOUZA, ANGELO DONISETI 

RADO, DALVA RODRIGUES DA SILVA, DIRCE APARECIDA JALDI, 

EDMUNDO CUSTÓDIO DE ALMEIDA, MARIA JOSÉ DA SILVA, ORCELINA 

MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR VIANNA DE ARRUDA - 

OAB:10841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 869905 Nr: 9475-83.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABADIA DE MOURA MORAES, ANA PRINA TORRES, 

DEUSDETE CUSTODIO DE ALMEIDA, DELICE DE JESUS CAMILO, 

DURCILENE MAMEDES DE CASTRO, EVA CANDIDO PONDÊ, JOSE 

ROBERTO JALDI, MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA, ODETE GUIMARAES 

PAIVA, ROSA PEREIRA DA SILVA, ZELIA NEVES DE ALMEIDA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR VIANNA DE ARRUDA - 

OAB:10841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 878516 Nr: 15822-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTIANNY DE SOUZA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FONTANA SILVEIRA 

- OAB:OAB/MT 19.851, JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - 

OAB:10.455, JULIANA FONTANA SILVEIRA - OAB:15573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 982869 Nr: 15300-71.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE MARCIA WIEBBELLING PAGNUSSAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006893-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN CRISTINA VIANA CORA OAB - MT22342/O (ADVOGADO)

EVERTON SCHULTZ DE BARROS OAB - MT22432/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1006893-88.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Prestei as informações através 

do Oficio nº 16/2018 na presente data, referente às Informações 

Processuais requisitadas através do Ofício (Código de Rastreabilidade nº 

81120183108457) – Secretaria da Primeira Câmara de Direito Público e 

C o l e t i v o ,  e x t r a í d o  d o  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n º 

1005029-41.2017.8.11.0000 – PJE – Capital. O Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, suspendeu as 

liminares que questionam a legalidade da cobrança de ICMS sobre as 

tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de energia 

elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, destacando que o fim 

desse recolhimento gera “possibilidade de grave lesão aos cofres 

públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação proferida põe em 

risco a ordem pública e econômica” (Incidente de Suspensão nº 

53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício proferiu nova 

decisão de liminar no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o 

entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão 

somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em 

recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, 

determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, 

em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017) – Destacamos. À vista do 

exposto, em conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, 

determino a suspensão do presente processo até ulterior deliberação da 

Corte Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000165-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE DOS SANTOS TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1000165-94.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória 

para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória 

de urgência promovida por ADRIANE DOS SANTOS TAVARES em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão da tutela provisória de urgência 

para o fim de ser determinado ao Requerido que cumpra com a sua 

obrigação político-constitucional de viabilizar imediatamente o fornecimento 

do medicamento denominado “Cabergolina 0,5 mg”, nos termos da 

prescrição de médico especialista (ID nº 11282969). Aduz, em síntese, 

que é portadora de macroprolactina, sendo que na ultima coleta de sangue 

do dia 18 de agosto de 2017, constou como referencia 90,85 ng/ML, 

quando o normal seria até 26,53 ng, devendo ser feito uso diário e 

contínuo do medicamento (cabergolina 0,5 mg), receitado por sua médica. 

Pontua que por não possuir condições financeiras, dirigiu-se a unidade da 

secretaria de Estado de Saúde, no setor CEAF – Farmácia de alto custo 

Estadual, que faz a distribuição de medicamentos, todavia o médico e 

perito da farmácia realizou sua primeira avaliação, optando pelo 

indeferimento do pleito administrativo sob o fundamento de que não possui 

os sintomas da enfermidade, mesmo em sua avaliação descrevendo 

macroprolactina positiva. Pugna pela concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. 

Remetido os autos para o Núcleo de Apoio Técnico – NAT (ID nº 

11373998), foi emitido parecer técnico (ID nº 11432684) que discorreu 

acerca das propriedades do fármaco pleiteado, bem como informou que o 

medicamento é disponibilizado pelo SUS. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, quanto à gratuidade da justiça, o 

Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo decisão do Conselho Nacional 

de Justiça, mais especificamente, no Procedimento de Controle 

Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a matéria, prescrevendo ser 

o juiz da causa a autoridade competente para decidir sobre o aludido 

pedido, o que foi informado por meio do Oficio Circular nº 

03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos 

para a concessão da justiça gratuita. No mais, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 
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uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a 

Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, bem 

como a parte Autora se pronunciou pela desnecessidade de promover tal 

procedimento conciliatório, dai porquê deixo de aplicar tal providência, até, 

porque, para garantir o principio da razoável duração do processo. Para a 

concessão da tutela antecipada se faz necessário se comprovar a 

evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. In casu, o pedido de 

antecipação de tutela visa a que o Requerido viabilize, imediatamente, o 

fornecimento do medicamento denominado “Cabergolina 0,5 mg”, nos 

termos da prescrição de médico especialista (ID nº 11282969). Para tanto, 

instruiu a inicial com documentos importantes, no caso a prescrição de 

médico especialista, exames médicos e o requerimento administrativo para 

o fornecimento do fármaco pelo SUS (ID nº 11282969), tudo em 

atendimento do disposto no art. 1º e §1º, do Provimento nº 02/2015-CGJ. 

Pois bem. É de sabença geral que a Constituição Federal, na dicção dos 

arts. 6º, 196 e 197 e ainda, o art. 2º da Lei nº 8.080/90 erigem a saúde 

como um dever do Estado a todos, inclusive às pessoas que não podem 

arcar as despesas com medicamentos sem privar-se de recursos 

indispensáveis ao seu próprio sustento e ao de sua família. O 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

pode ser expresso no voto do julgamento cuja ementa transcreve-se: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES DA LIMINAR – CIRURGIA PARA TROCA DE PRÓTESE 

OCULAR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DEVER DO 

ESTADO – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É possível antecipar os efeitos da 

tutela contra a Fazenda Pública quando se trata de questão ligada à 

saúde, desde que presentes os requisitos. O Poder Judiciário não está 

adstrito a prévio procedimento administrativo na esfera executiva para 

conceder medida assecuratória do exercício de direitos salvaguardados 

pela Constituição Federal”. (RAI 89747/2008 – QUARTA CAMARA CÍVEL – 

REL. DES. MARCIO VIDAL – D.J.: 06/10/2008). Com efeito, mister ser 

concedida especial proteção à dignidade da pessoa humana, cujo direito é 

inalienável e superior a qualquer espécie de restrição legal e 

administrativa. Oportuno colacionar o que diz Alexandre de Moraes acerca 

do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana: “A dignidade da pessoa 

humana é um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 

vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais 

pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto 

jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam 

ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 

sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos” (in Constituição do Brasil Interpretada, 4ª 

edição, fls. 128/129). Na hipótese, pelo relatório/atestado médico que 

instruiu a inicial (ID nº 11291904), sendo o mesmo emitido pela médica 

especialista em Ginecologia e Obstetrícia, Dra. Liliane R. Brianeze – 

CRM/MT nº 6938, não resta dúvida quanto à doença que a Autora possui, 

tampouco a urgência do uso do medicamento pretendido, nem da negativa 

dos entes públicos em lhe fornecer, motivo mais do que suficiente para 

justificar a dispensa de prévia autorização orçamentária e até de 

procedimento licitatório, de modo que não pode o Poder Judiciário se 

aventurar a escolher qual o melhor tratamento para um doente, interferindo 

em um diagnóstico que é essencialmente técnico. Assim, em obediência 

aos princípios constitucionais acima mencionados, cumpre ao Estado 

assegurar ao paciente o medicamento necessário a uma sobrevivência 

digna, direito este que se apresenta como corolário do próprio direito à 

vida. É nesse sentido que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem 

decidido: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE 

TUTELA ANTECIPADA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAÇÃO GRATUITA. DEVER DO ESTADO. AGRAVO REGIMENTAL. 1. 

Consoante expressa determinação constitucional, é dever do Estado 

garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o 

acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas 

necessários à sua promoção, proteção e recuperação (CF/88, art. 196). 2. 

O não preenchimento de mera formalidade – no caso, inclusão de 

medicamento em lista prévia – não pode, por si só, obstaculizar o 

fornecimento gratuito de medicação a portador de moléstia gravíssima, se 

comprovada a respectiva necessidade e receitada, aquela, por médico 

para tanto capacitado. Precedentes desta Corte. 3. Concedida tutela 

antecipada no sentido de, considerando a gravidade da doença enfocada, 

impor, ao Estado, apenas o cumprimento de obrigação que a própria 

Constituição Federal lhe reserva, não se evidencia plausível a alegação de 

que o cumprimento da decisão poderia inviabilizar a execução dos 

serviços públicos. 4. Agravo Regimental não provido”. (AGRG 

2004/0063271-1 – REL. MIN. EDSON VIDIGAL – D.J.: 25/10/2004) – 

Destacamos. E seguindo este mesmo entendimento, a remansosa e 

pacífica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem 

se manifestado, como ora se transcreve: “MANDADO DE SEGURANÇA - 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - 

OBRIGAÇÃO DO ESTADO - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO À 

VIDA E À SAÚDE - APLICAÇÃO DE MULTA COERCITIVA AO AGENTE 

POLÍTICO - POSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA. Cumpre ao Estado 

assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsão 

constitucional, sem demora, formalidades ou burocracia, sobretudo quanto 

relacionado ao fornecimento de medicamentos e atendimento 

médico-hospitalar. É admissível a imposição de multa coercitiva ao agente 

político responsável pelo cumprimento da decisão judicial”. (MS 

144687/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

03/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) – Destacamos. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TUTELA DEFERIDA 

– IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO ESTADO – RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEVER CONSTITUCIONAL – 

ALEGAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – AFASTADA – 

RECURSO DESPROVIDO. O poder público tem o dever constitucional de 

zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não 

tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. 

Comprovada a necessidade do tratamento, bem como do risco de dano 

irreparável, a obrigatoriedade no fornecimento do tratamento é medida que 

se impõe. Conforme a jurisprudência do STJ, “o funcionamento do Sistema 

Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, 

Estados-membros e Municípios de modo que qualquer destas entidades 

tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que 

objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 

recursos financeiros”. (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2013)”. (AI 

99154/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 

18/02/2016) – Destacamos. “APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER — FORNECIMENTO DE UM LEITO EM CENTRO DE REFERÊNCIA 

COM MÉDICO ONCOLOGISTA — REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA — ÓBITO DA 

PACIENTE — EXTINÇÃO DO FEITO — PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO 

— NÃO CONFIGURADO — DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO EM 

PROMOVER O TRATAMENTO — DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À 

SAÚDE — ARTIGO 196 DA CRF — HONORÁRIOS EM FAVOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS - PARTE INTEGRANTE DA PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, CONTRA A QUAL ATUA APLICAÇÃO — 

SÚMULA 421 DO STJ. — APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O 

falecimento do autor é fato incapaz de, por si só, indicar a perda 

superveniente do interesse de agir, porquanto tendo ele recebido 

integralmente o objeto perseguido pelo pedido inaugural em sede 

antecipatória, ainda que intransmissível o direito, inaplicável as normas 

ínsitas nos incisos VI e IX do art. 267 do CPC, vez que subsiste a 

necessidade e utilidade do provimento final a fim de manter a condenação 

pelo custeio do tratamento médico a cargo do Poder Público. 2. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde, constituindo a realização de exame uma de 

suas principais vertentes de, eficientemente, atender à finalidade 

constitucional prevista como ação de saúde. 3. Caberá à Defensoria 

Pública, se for o caso, os honorários sucumbenciais fixados ao final da 

demanda (art. 20 do CPC), ressalvada a hipótese em que ela venha a 

atuar contra pessoa jurídica de direito público, à qual pertença (Súmula 

421 do STJ). 4.O artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil, possibilita a 

instância superior adentrar na análise do meritum causae, desde que se 

trate de questão exclusivamente de direito e esteja, o processo, em 

condições de imediato julgamento”. (Ap 113362/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 
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02/12/2014, Publicado no DJE 29/01/2015) – Destacamos. Logo, não há 

que se olvidar que, para fazer valer o Estado Democrático de Direito, entre 

o interesse do Estado (genérico) e o direito fundamental à saúde, é 

inevitável a opção pela garantia da vida do cidadão. Deste modo, à vista 

do exposto, sobejam presentes os requisitos da tutela de urgência, sendo 

dever deste magistrado o deferimento da medida pleiteada. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA vindicada para determinar ao Requerido Estado de Mato 

Grosso que, de forma incontinenti, cumpra com a sua obrigação 

político-constitucional a fim de que seja viabilizado o fornecimento do 

medicamento denominado “Cabergolina 0,5 mg”, nos termos da prescrição 

de médico especialista (ID nº 11282969), ainda que seja necessária a 

contratação de fornecedor particular, NO PRAZO MÁXIMO DE 03 (TRÊS) 

DIAS, com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 

da Lei nº 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as 

determinações do médico responsável. Deixo de fixar astreintes, 

porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a obtenção de 

efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no caso de 

desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a 

obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). Intime-se o Requerido Estado de 

Mato Grosso para que cumpra a decisão supra, bem como, na 

oportunidade, cite-o pessoalmente para, querendo, apresentar a sua 

defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a 

defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo legal. Após, abro 

vistas ao ilustre representante do Ministério Público para que se manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me conclusos para 

sentença. Por derradeiro, consoante o Procedimento de Controle 

Administrativo nº. 165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos da Lei nº 

1.060/50, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Nos termos da recomendação exarada pelo Conselho Nacional 

de Justiça na inspeção realizada neste Estado, serve a presente decisão 

como MANDADO. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, inclusive no 

regime de plantão. Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025587-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIETA CARMO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1025587-08.2017.8.11.0041 (PJE 3) 

Vistos etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o 

requerido, para, querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de 

serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Nos 

termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 

98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Janeiro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021979-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDEMAR OST (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS OAB - MT22466/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEITE DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1021979-02.2017.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Nos termos 

do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037068-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR STEFAN DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT0012487S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1037068.65.2017.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Nos termos 

do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034487-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE VALADAO CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEDALI GUIMARAES FROSSARD OAB - MT18633/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO COMINATÓRIA PROCESSO N°: 1034487-77.2017.8.11.0041 (PJE 3). 

Vistos, etc. Cuida-se de petitório aviado pela parte requerente em que 

requer a intervenção deste Juízo com vista a ser intimado o requerido para 

que cumpra a decisão que determinou o fornecimento do medicamento 

denominado “Enoxaparina Sódica 40mg”, sob pena de bloqueio dos 

valores das contas públicas, a fim de assegurar custeio do tratamento. 

Compulsando os autos verifica-se que a parte autora não indicou os 

dados bancários da empresa fornecedora do medicamento, fato este que 

impossibilita a conclusão do bloqueio. Desta feita, determino a intimação da 

autora para que no prazo de 05 (cinco) dias apresente os dados bancária 

da empresa fornecedora do medicamento, para que se possa dar regular 

prosseguimento no feito. Após, voltem-me cls. os autos para apreciação 

do que couber. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 22 de 

Janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038300-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DONEGA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCILIO DONEGA OAB - SP71241 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Detran MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5) PROCESSO N. 

1038300-15.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 
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Segurança impetrado por MICHELLE ALVES DONEGÁ, com supedâneo na 

Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido 

por ilegal do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO, objetivando liminarmente, seja determinado o licenciamento do 

veículo GM/PRIMA MAXX, cinza, flex, ano/modelo 2008/2009, placa 

NPG8320, renavam 00989951294 sem o pagamento de multas previamente 

existentes no banco de dados da autarquia estadual. No mérito, que seja 

concedida a segurança, confirmando a liminar eventualmente deferida. Em 

síntese, é o necessário relato. É o relato. Decido. À vista da legislação que 

disciplina o mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). 

Primeiramente, cumpre salientar que o mandado de segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida 

liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar 

"possível direito da parte Impetrante", para tanto basta a este a 

apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da 

ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, 

para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os 

fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação 

fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a 

narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos alegados deve 

ser feita de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a 

produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato 

administrativo. Pois bem. Como alhures relatado, busca o Impetrante com a 

concessão da medida liminar a determinação para que o veículo GM/PRIMA 

MAXX, cinza, flex, ano/modelo 2008/2009, placa NPG8320, renavam 

00989951294 seja licenciado sem o pagamento de multas previamente 

existentes no banco de dados da autarquia estadual. Analisando 

sumariamente os autos, vejo que não há demonstração de que houve a 

notificação regular do Impetrante para exercer o direito de defesa. É 

necessário, para tanto, a dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do 

Auto de Infração, em seguida o julgamento da regularidade deste e, só 

então, em caso positivo, é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do 

art. 280 a 281 do CTB e da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de 

infração ressai que não houve cumprimento da legislação de trânsito. Com 

efeito, da relação das multas apresentadas (ID: 11220336), denota-se que 

não se observou a exigência da dupla notificação à parte infratora, 

conforme aludem os artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de trânsito e 

a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua imposição é ilegal. Nestes 

termos tem assentado a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA– LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO 

CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - 

ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a 

renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado, Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 

150975/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 

17/03/2014). Assim, o condicionamento do ato de licença ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Dessa forma, a ausência da notificação regular corrobora 

a ilegalidade do ato, restando evidenciada, neste momento, a fumaça do 

bom direito. O periculum in mora é evidente na medida em que a ausência 

do licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do 

bem, fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de 

ineficácia, caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO 

POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os 

requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de 

determinar à autoridade coatora que licencie o veículo GM/PRIMA MAXX, 

cinza, flex, ano/modelo 2008/2009, placa NPG8320, renavam 

00989951294, sem a exigência do pagamento prévio das multas. 

Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a 

fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). 

Em seguida, dê ciência ao órgão de representação judicial da autarquia e à 

Procuradoria do Estado, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, 

ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, com a urgência. 

Cuiabá-MT, 15 de Janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037602-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NACILENE SILVA DE OLIVEIRA XAVIER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI OAB - MT22175/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - SECRETARIO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO (IMPETRADO)

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO NÚMERO: 

1037602-09.2017.8.11.0041 (PJE 3). Vistos etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar, impetrado por NACILENE SILVA DE 

OLIVEIRA XAVIER, contra ato indigitado coator da lavra do PREFEITO 

MUNICIPAL DE CUIABÁ – MT, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ e SECRETÁRIA DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos 

devidamente qualificados nos autos da ação em epígrafe, objetivando com 

a concessão de medida liminar, que seja garantido o direito de ser 

nomeada e tomar posse, imediatamente, no cargo que logrou 

classificação, até decisão final do presente mandamus. Relata, em 

síntese, que participou do concurso público, regido pelo Edital n. 

001/2015-SME, de 30 de Setembro de 2015, para o provimento de cargo 

efetivo de Técnico em Nutrição Escolar. Relata que o Edital do certame 

previa 264 (duzentos e sessenta e quatro) vagas, informando ainda, que 

a impetrante ficou classificada na colocação de n° 392. Consigna que até 

o presente momento foram nomeadas os candidatos classificados até a 

colocação de n°. 239, contudo, assevera que existem servidores em 

contrato temporário exercendo as mesmas funções, bem como, aduz que 

fora realizado abertura de edital de seleção de contratos temporários, de 

modo que entende que as autoridades coatoras estão violando seu direito 

líquido e certo. Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela 

cautelar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com os 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar 

o mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº. 12.016/2009), para a 

concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: 

que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar 

que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em mandado de segurança visa resguardar “possível direito do 

Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 
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Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Conforme relatado, o cerne 

da questão posta em litígio é de verificar se a Impetrante deve ou não ser 

convocada e nomeada imediatamente na vaga de Contador, regido pelo 

EDITAL N° 001/2015/SME. Em análise perfunctória ao conjunto fático dos 

autos, ressai que a Impetrante ficou classificada na 392ª posição, em 

concurso público para o provimento do cargo de “Técnico em Nutrição 

Escolar”. Compulsando os autos, denota-se dos documentos carreado 

aos autos, ID nº 11138389 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de 

cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a 

concessão do provimento antecipatório pleiteado. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus 

boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a 

irregularidade no ato administrativo praticado pelo requerido, bem como 

não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta 

maliciosa atribuída ao Município de Cuiabá/MT. Além disso, não verifico 

como presentes as provas, ao menos neste momento, que demonstrem 

que ocorreu a nomeação de pessoas em caráter temporário de forma 

precária para a vaga a qual concorreu no certame. Ademais é sabido que 

os processos seletivos realizados para a contração de servidores 

temporários tem caráter excepcional, e tem o condão de possibilitar ao 

Ente Público o pleno funcionamento da maquina pública, sendo que os 

servidores porventura nomeados estarão a substituir períodos de férias e 

licenças de servidores efetivos. Desta feita, pelo menos neste momento, 

entendo que não restou demonstrada a precariedade nas nomeações, 

bem como a preterição da impetrante ao cargo almejado. Portanto, ante a 

ausência dos requisitos ensejadores para a concessão do provimento 

antecipatório, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. 

Notifique-se a autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta 

decisão, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 

12.016/09). Em seguida, dê ciência à Procuradoria do Município, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 

7º, II, da Lei 12.016/09). Igualmente, abro vistas ao mister do Ministério 

Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do 

art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. No mais, 

nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e 

do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez 

presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como 

alvará de gratuidade. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 15 de Janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038033-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALMEIDA ANDREATO LEME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0011670A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1038033-43.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Notifique-se pessoalmente a 

autoridade tida por coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão. 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado, enviando-lhe cópia da inicial, 

para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da 

Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério 

Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do 

art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038443-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YUPPIE PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE PAULA LIMA OAB - MT2029/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5) PROCESSO N. 

1038443-04.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por YUPPIE PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA, com 

supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato tido por ilegal do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO - Sr. ARNON OSNY MENDES LUCAS 

objetivando liminarmente, seja determinado o licenciamento do veículo 

placa OAS- 7480, marca Volkswagen, modelo Saveiro 1.6, ano 2011, mod. 

2012 sem o pagamento de multas previamente existentes no banco de 

dados da autarquia estadual. No mérito, que seja concedida a segurança, 

confirmando a liminar eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário 

relato. É o relato. Decido. À vista da legislação que disciplina o mandado 

de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão 

de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente, cumpre salientar 

que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em mandado de segurança visa resguardar "possível direito da 

parte Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Pois bem. Como alhures relatado, busca o Impetrante com a concessão da 

medida liminar a determinação para que o veículo OAS- 7480, marca 

Volkswagen, modelo Saveiro 1.6, ano 2011, mod. 2012 seja licenciado 

sem o pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual. Analisando sumariamente os autos, vejo que não há 

demonstração de que houve a notificação regular do Impetrante para 

exercer o direito de defesa. É necessário, para tanto, a dupla notificação, 

ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em seguida o julgamento 

da regularidade deste e, só então, em caso positivo, é aplicada a 

penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e da Súmula 

312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não houve 
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cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das multas 

apresentadas (ID: 11232719), denota-se que não se observou a exigência 

da dupla notificação à parte infratora, conforme aludem os artigos 280 c/c 

281 e 282 da legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela 

qual, a sua imposição é ilegal. Nestes termos tem assentado a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA– 

LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CONDICIONADO AO 

PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - 

SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a renovação da licença de 

veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado, 

Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 150975/2013, 

DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Assim, o 

condicionamento do ato de licença ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que neste caso 

entendo ser o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. Dessa 

forma, a ausência da notificação regular corrobora a ilegalidade do ato, 

restando evidenciada, neste momento, a fumaça do bom direito. O 

periculum in mora é evidente na medida em que a ausência do 

licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do bem, 

fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de ineficácia, 

caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO POSTO, e 

com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos 

da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que licencie o veículo OAS- 7480, marca Volkswagen, 

modelo Saveiro 1.6, ano 2011, mod. 2012, sem a exigência do pagamento 

prévio das multas. Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a 

segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as 

informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor desta 

decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão de 

representação judicial da autarquia e à Procuradoria do Estado, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 

7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, com a urgência. Cuiabá-MT, 15 de Janeiro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037403-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS ESCRIVAES DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT0012770A (ADVOGADO)

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT0013156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1037403-84.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Primeiramente, verifico que os 

direitos aqui em debate são de natureza indisponível, ou seja, 

insuscetíveis de ser objeto de acordo, daí porque dispenso a remessa 

deste feito ao núcleo de conciliação, nos termos do ofício-circular nº 

05/2016/NUPMEC-PRES relativo ao art. 334 e parágrafos do CPC/2015. 

Cite-se o Requerido, para, querendo, responder a ação no prazo legal, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pela 

Requerente. Em seguida, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 

de janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000098-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELMARQUES MENDES ARAUJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5) PROCESSO N. 

1000098-32.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por DELMARQUES MENDES ARAUJO, com 

supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato tido por ilegal do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO - Sr. ARNON OSNY MENDES LUCAS 

objetivando liminarmente, seja determinado o licenciamento do veículo 

placa CHEVROLET AGILE LTZ, Fabricação/Modelo 2011/2012, Combustível 

16-Alcool-Gasol, Renavam 00454388594, laca Anterior OAP6081/MT sem 

o pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual. No mérito, que seja concedida a segurança, 

confirmando a liminar eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário 

relato. É o relato. Decido. À vista da legislação que disciplina o mandado 

de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão 

de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente, cumpre salientar 

que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em mandado de segurança visa resguardar "possível direito da 

parte Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Pois bem. Como alhures relatado, busca o Impetrante com a concessão da 

medida liminar a determinação para que o veículo CHEVROLET AGILE LTZ, 

Fabricação/Modelo 2011/2012, Combustível 16-Alcool-Gasol, Renavam 

00454388594, laca Anterior OAP6081/MT seja licenciado sem o 

pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual. Analisando sumariamente os autos, vejo que não há 

demonstração de que houve a notificação regular do Impetrante para 

exercer o direito de defesa. É necessário, para tanto, a dupla notificação, 

ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em seguida o julgamento 

da regularidade deste e, só então, em caso positivo, é aplicada a 

penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e da Súmula 

312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não houve 

cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das multas 

apresentadas (ID: 11275963), denota-se que não se observou a exigência 

da dupla notificação à parte infratora, conforme aludem os artigos 280 c/c 

281 e 282 da legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela 

qual, a sua imposição é ilegal. Nestes termos tem assentado a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA– 

LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CONDICIONADO AO 

PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - 

SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a renovação da licença de 

veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado, 

Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 150975/2013, 

DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Assim, o 

condicionamento do ato de licença ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que neste caso 

entendo ser o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. Dessa 

forma, a ausência da notificação regular corrobora a ilegalidade do ato, 

restando evidenciada, neste momento, a fumaça do bom direito. O 

periculum in mora é evidente na medida em que a ausência do 

licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do bem, 

fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de ineficácia, 

caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO POSTO, e 

com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos 

da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 
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autoridade coatora que licencie o veículo CHEVROLET AGILE LTZ, 

Fabricação/Modelo 2011/2012, Combustível 16-Alcool-Gasol, Renavam 

00454388594, laca Anterior OAP6081/MT, sem a exigência do pagamento 

prévio das multas. Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a 

segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as 

informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor desta 

decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão de 

representação judicial da autarquia e à Procuradoria do Estado, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 

7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, com a urgência. Cuiabá-MT, 15 de Janeiro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000361-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DUARTE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes OAB - MT13518/B-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5)  PROCESSO 

N.1000361-64.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por ANDERSON DUARTE, com supedâneo na Lei n. 

12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por 

ilegal do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO - Sr. ARNON OSNY MENDES LUCAS objetivando liminarmente, 

seja determinado o licenciamento do veículo placa VW/GOL 1.0 G IV, ANO 

2013/MODELO 2014, cor BRANCA, PLACAS OBK 3512, RENAVAM 

00546071180, CHASSIS 9BWAA05W0EP014368 sem o pagamento de 

multas previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. 

No mérito, que seja concedida a segurança, confirmando a liminar 

eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário relato. É o relato. 

Decido. À vista da legislação que disciplina o mandado de segurança (art. 

7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Primeiramente, cumpre salientar que o mandado de 

segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e 

certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como 

se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos 

da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do 

Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de 

segurança visa resguardar "possível direito da parte Impetrante", para 

tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim 

como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da 

medida. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo 

que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a 

concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, 

muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação 

dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de 

segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Pois bem. Como alhures 

relatado, busca o Impetrante com a concessão da medida liminar a 

determinação para que o veículo VW/GOL 1.0 G IV, ANO 2013/MODELO 

2014, cor BRANCA, PLACAS OBK 3512, RENAVAM 00546071180, 

CHASSIS 9BWAA05W0EP014368 seja licenciado sem o pagamento de 

multas previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. 

Analisando sumariamente os autos, vejo que não há demonstração de que 

houve a notificação regular do Impetrante para exercer o direito de 

defesa. É necessário, para tanto, a dupla notificação, ou seja, é mister a 

lavratura do Auto de Infração, em seguida o julgamento da regularidade 

deste e, só então, em caso positivo, é aplicada a penalidade pecuniária, 

nos termos do art. 280 a 281 do CTB e da Súmula 312 do STJ. No tocante 

aos autos de infração ressai que não houve cumprimento da legislação de 

trânsito. Com efeito, da relação das multas apresentadas (ID: 11316047), 

denota-se que não se observou a exigência da dupla notificação à parte 

infratora, conforme aludem os artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de 

trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua imposição é ilegal. 

Nestes termos tem assentado a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA– LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO 

CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - 

ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a 

renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado, Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 

150975/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 

17/03/2014). Assim, o condicionamento do ato de licença ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Dessa forma, a ausência da notificação regular corrobora 

a ilegalidade do ato, restando evidenciada, neste momento, a fumaça do 

bom direito. O periculum in mora é evidente na medida em que a ausência 

do licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do 

bem, fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de 

ineficácia, caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO 

POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os 

requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de 

determinar à autoridade coatora que licencie o veículo VW/GOL 1.0 G IV, 

ANO 2013/MODELO 2014, cor BRANCA, PLACAS OBK 3512, RENAVAM 

00546071180, CHASSIS 9BWAA05W0EP014368, sem a exigência do 

pagamento prévio das multas. Notifique-se a autoridade coatora, 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, 

preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão 

de representação judicial da autarquia e à Procuradoria do Estado, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 

7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, com a urgência. Cuiabá-MT, 15 de Janeiro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037779-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291/O (ADVOGADO)

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT0003065A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1037779-70.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Primeiramente, verifico que os 

direitos aqui em debate são de natureza indisponível, ou seja, 

insuscetíveis de ser objeto de acordo, daí porque dispenso a remessa 

deste feito ao núcleo de conciliação, nos termos do ofício-circular nº 

05/2016/NUPMEC-PRES relativo ao art. 334 e parágrafos do CPC/2015. 

Cite-se o Requerido, para, querendo, responder a ação no prazo legal, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pela 

Requerente. Em seguida, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 

de janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037450-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BR PLASTICOS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON VIDALETTI CARLESSO OAB - RS102553 (ADVOGADO)

BIANCA BECK OAB - RS78254 (ADVOGADO)

ADRIANA DE PAULA MACHADO MURADAS OAB - RS82662 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR
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PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1037450-58.2017.8.11.0041. 

(PJE 3). Vistos, etc. Cuida-se a espécie de Ação ordinária c/c antecipação 

de tutela, proposta por BR PLÁSTICOS INDÚSTRIA LTDA, devidamente 

qualificada nos autos em epígrafe, contra ato indigitado coator de lavra do 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando, a antecipação do provimento 

para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário consubstanciado TAD nº. 1039235-0, até decisão de mérito. 

Alega, em síntese, que é empresa limitada que tem por objeto social a 

indústria, importação e exportação de material plástico em geral e o 

comércio atacadista e varejista de materiais de construção em geral, e 

nesse desiderato desenvolve suas atividades regularmente. Aduz, que é 

beneficiária do PRODEIC e por esta razão lhe foi concedido o direito a 

isenções fiscais e ao diferimento do pagamento do ICMS em suas 

operações, inclusive de bens destinados ao ativo imobilizado no Estado de 

Mato Grosso. Sustenta que foi autuada por agentes de tributos estaduais 

que lavraram auto de infração por infringência a legislação tributária do 

Estado sob a alegação de infração ao Art. 1º da Resolução Nº. 

07/2008-SARP, combinado com os artigos 444 e 445 do RICMS-MT e o 

Decreto 2.686/2010. Sustenta a ilegalidade da autuação, em razão da 

inexistência da infração imposta, busca a tutela de urgência para que a 

suspensão liminar da exigibilidade dos lançamentos realizados. Com a 

inicial vieram os documentos eletronicamente acostados. Em síntese, é o 

relato. Fundamento e decido. Primeiramente, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a 

Fazenda Pública Estadual já se manifestou pelo desinteresse na 

conciliação, bem como a parte Autora se pronunciou pela desnecessidade 

do procedimento conciliatório ante a natureza indisponível de seu direito, 

daí por que deixo de aplicar tal providência, até mesmo para garantir o 

princípio da razoável duração do processo. No mais, para a concessão da 

tutela provisória de urgência se faz necessário se comprovar a evidência 

da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Em cotejo dos interesses e 

direito debatido no caso em tela, diante da possibilidade de dano 

irreparável a requerente, a concessão da tutela antecipada contra a 

Fazenda Pública, não esbarra nas hipóteses de vedações impostas pelo 

art. 1º da Lei 9.494/97, razão pela qual perfeitamente possível a 

antecipação do provimento. Deste modo, resta observar se presentes os 

requisitos necessários ao deferimento da medida excepcional. Pois bem. 

Cuida-se de Ação ordinária, na qual a requerente objetiva a tutela de 

urgência para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário consubstanciado TAD nº. 1039235-0, até decisão de 

mérito, por defender a ilegalidade da autuação. Ora, é cediço que a 

suspensão do crédito fiscal atinge a obrigação principal de pagar o tributo 

ou a penalidade. No caso, colhe-se dos documentos trazidos que a 

requerente, em procedimento de fiscalização realizada por agentes do 

Fisco Estadual foi autuada por infração a ordem tributária, sendo 

respectivamente lavrada TAD nº. 1039235-0. Com efeito, não houve, prima 

facie, demonstração de que houve qualquer ilegalidade na autuação fiscal, 

até porque verifica-se que o ato administrativo está em conformidade com 

os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca 

capaz de convencer da verossimilhança das alegações da Autora, 

tampouco há prestação de caução, em dinheiro, para que a sua 

exigibilidade seja suspensa, como sói a hipótese prevista no art. 151, II do 

CTN. Nesse sentido, há precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA 

ADMINISTRATIVA – PROCON – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE REQUISITO 

DO ART. 273, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Na 

tutela antecipada, mais do que em qualquer outra hipótese, está 

consagrado o princípio do livre convencimento motivado do juiz, diante da 

subjetividade envolvida na questão em comento. Ausentes os requisitos 

do art. 273 do CPC, impõe-se o improvimento do recurso e, de 

consequência, a manutenção da decisão agravada”. (AI, 59420/2010, 

DES.MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

10/08/2010, Data da publicação no DJE 08/09/2010) – Destacamos. Nesse 

diapasão, o artigo 151 do Código Tributário Nacional estabelece as causas 

de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, litteris: “Art. 151 – 

Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I – moratória; II – o depósito 

do seu montante integral; III – as reclamações e os recursos, nos termos 

das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV – a 

concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a 

concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies 

de ação judicial; VI – o parcelamento”. Assim, após análise aos autos, 

percebe-se, que não há pedido subsidiário para oferta de caução a fim de 

garantir o Juízo acerca do débito discutido, por esta razão, saliento que 

para a suspensão da exigência do crédito tributário necessário se faz o 

deposito integral em dinheiro, nos termos do verbete nº 112, do STJ, in 

verbis: “Súmula nº 112: O depósito somente suspende a exigibilidade do 

crédito tributário se for integral e em dinheiro”. Portanto, ante a ausência 

dos requisitos autorizadores da concessão do provimento antecipatório, 

bem como de apresentação de caução (depósito integral em dinheiro), 

tenho por bem indeferir a medida pleiteada. ISTO POSTO, consoante 

fundamentação supra, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 

Cite-se o Requerido Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria 

Geral do Estado, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo 

constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. No mais, por se tratar de 

interesse individual disponível, bem como nos termos do Ato Administrativo 

nº 006/2003/PGJ-CGMT, afasto o mister do Ministério Público em 

manifestar na causa, conforme diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no 

prazo legal e, após, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário pelo oficial plantonista. Cuiabá-MT, 

15 de Janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038016-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN SHEUBER OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1038016-07.2017.8.11.0041. 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por JEAN SHEUBER OLIVEIRA em face de ato indigitado 

coator da lavra do COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, vindicando, liminarmente, determinação para 

que as autoridades indigitadas coatoras realize a matrícula no curso de 

formação de novos praças. Em síntese, é o que merece registro. De 

acordo com o art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 31/2004), 

compete privativamente ao Tribunal de Justiça julgar originalmente 

Mandado de Segurança e Habeas Data contra atos do Governador do 

Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, 

do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de 

Justiça, do Procurador-Geral do Estado e do Defensor Público Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil. Desta 

forma, determino com a máxima urgência a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar a 

presente ação, consignando as nossas homenagens. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá-MT, 15 de Janeiro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038460-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO DE CASTILHO VARJAO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BUOZI OAB - MT0016593A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA DO ESTADO (IMPETRADO)

DIRETOR GERAL DA POLITEC/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR
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(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por HUGO DE CASTILHO VARJÃO contra ato 

indigitado coator da lavra COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E 

FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL e DIRETOR GERAL DA 

POLITEC/MT, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinando a 

autoridade indigitada coatora que reconheça a satisfação da entrega dos 

documentos indicados no Edital do certame, declarando a impetrante como 

recomendada na fase de investigação social do concurso, até decisão 

definitiva. Relata, em síntese, que se inscreveu no concurso público para 

provimento de cargo de Técnico em Necropsia, regido pelo EDITAL N.º 

001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, 22 DE MARÇO DE 2017. Aduz que foi 

aprovada em todas as fases que antecedeu a investigação social. Informa 

que ao realizar a última fase, qual seja investigação social, fora eliminado 

por não ter sido recomendado. Pontua ser manifestamente ilegal o ato 

perpetrado pela autoridade coatora, uma vez que, fora totalmente 

desarrazoado e desproporcional, razão pela qual está a ferir seu direito 

líquido e certo. Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do 

periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de 

Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em Mandado de Segurança visa resguardar “possível direito da 

Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Conforme relatado, o 

presente remédio constitucional foi impetrado com o escopo de obter a 

concessão de medida liminar para que seja determinando a autoridade 

indigitada coatora reconheça a satisfação da entrega dos documentos 

indicados no Edital do certame, declarando a impetrante como 

recomendada na fase de investigação social do concurso, até decisão 

definitiva. Pois bem. Cumpre destacar, que há alguns princípios que 

norteiam os Concursos Públicos, em especial, e para elucidação do caso 

ora em comento, destaco o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório, que na lição de Marçal Justen Filho, se consubstancia da 

seguinte maneira, in verbis: “A discricionariedade administrativa se 

exercita muito mais fortemente no momento da elaboração do regulamento 

do que quando de sua aplicação. O procedimento de seleção se vincula 

ao edital, sob pena de nulidade da decisão. Se houver contradição entre o 

regulamento e a decisão, prevalecerá o regulamento. (Curso de Direito 

Administrativo. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 913)”. 

A meu ver, pelo menos em juízo de cognição sumária, não restou 

demonstrada a ocorrência de ofensa ao direito invocado, haja vista que, 

em nítida observância do princípio da vinculação ao edital, a autoridade 

coatora não recomendou o impetrante ante o não cumprimento de algumas 

exigências do certame. Denota-se que o candidato foi eliminado na fase 

de investigação social por não ter apresentado o documento exigido no 

item 16.4.j do Edital do Certame. Percebe-se que a previsão da realização 

da fase de investigação tinha como objetivo principal a verificação da 

conduta do candidato, sob os aspectos sociais e morais necessários ao 

exercício do cargo público. Para tanto fora determinada a apresentação de 

alguns documentos. Senão vejamos: 16. DA QUARTA FASE: 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL. (...) 16.3. A Investigação Social verificará a 

conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessárias ao exercício do 

cargo, tendo como resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO. 

16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de 

correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 

08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua 

conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos: a) 

fotocópia autenticada em cartório do documento oficial de identidade; b) 

fotocópia autenticada em cartório do Cadastro de Pessoa Física (CPF); c) 

fotocópia autenticada em cartório do certificado de reservista ou de 

dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino; d) 

fotocópia autenticada em cartório do título de eleitor e comprovantes de 

votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao 

cumprimento das obrigações eleitorais; e) fotocópia autenticada em 

cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 

declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou 

declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade 

laboral; f) fotocópia do comprovante da residência atual (água, luz, 

telefone etc); g) declaração firmada de não haver sofrido ou estar 

cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, 

penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer 

órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal; h) 

certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha 

residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança 

Pública responsável; i) certidões negativas criminais da Justiça Federal e 

da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) 

anos; j) fotocópia da última declaração de bens apresentada à Receita 

Federal. k) Formulário de informações para fins de Investigação Social, 

com foto recente 3x4 datada, constante do Anexo VII deste Edital, que 

deve ser impresso, preenchido e assinado pelo candidato. Cabe ressaltar 

que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo 

está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do 

Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe 

defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo. Desta forma, por ora, 

não constato ilegalidade no ato perpetrado pela autoridade coatora, haja 

vista que a impetrante não apresentou a documentação imprescindível 

para realização da fase de investigação social. Outrossim, ressalto que 

permitir a entrega de documentação em momento posterior à prevista no 

Edital configuraria ofensa ao princípio da isonomia. Portanto, ausente os 

requisitos ensejadores para a concessão da liminar, qual seja o fumus 

boni iuris e o periculum in mora, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a 

vindicada. Notifique-se a autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 

no presente feito, nos termos do art. 12.016/09. Nos termos do 

Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, 

voltam-me os autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, 
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expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 15 de Janeiro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037508-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE DE LARA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR GUILHERME MOYA OAB - MT20235/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria de Articulação e Relação Institucional - SARI - Gerência de 

Exames e Concursos (FUFMT) (IMPETRADO)

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1037508-61.2017.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por ANA CAROLINE DE LARA contra ato 

indigitado coator da lavra COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E 

FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão da medida 

liminar para que seja determinando a autoridade indigitada coatora que 

reconheça a satisfação da entrega dos documentos indicados no Edital do 

certame, declarando a impetrante como recomendada na fase de 

investigação social do concurso, até decisão definitiva. Relata, em síntese, 

que se inscreveu no concurso público para provimento de cargo de 

T é c n i c o  e m  N e c r o p s i a ,  r e g i d o  p e l o  E D I T A L  N . º 

001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, 22 DE MARÇO DE 2017. Aduz que foi 

aprovada em todas as fases que antecedeu a investigação social. Informa 

que ao realizar a última fase, qual seja investigação social, fora eliminado 

por não ter sido recomendado. Pontua ser manifestamente ilegal o ato 

perpetrado pela autoridade coatora, uma vez que, fora totalmente 

desarrazoado e desproporcional, razão pela qual está a ferir seu direito 

líquido e certo. Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do 

periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de 

Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em Mandado de Segurança visa resguardar “possível direito da 

Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Conforme relatado, o 

presente remédio constitucional foi impetrado com o escopo de obter a 

concessão de medida liminar para que seja determinando a autoridade 

indigitada coatora reconheça a satisfação da entrega dos documentos 

indicados no Edital do certame, declarando a impetrante como 

recomendada na fase de investigação social do concurso, até decisão 

definitiva. Pois bem. Cumpre destacar, que há alguns princípios que 

norteiam os Concursos Públicos, em especial, e para elucidação do caso 

ora em comento, destaco o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório, que na lição de Marçal Justen Filho, se consubstancia da 

seguinte maneira, in verbis: “A discricionariedade administrativa se 

exercita muito mais fortemente no momento da elaboração do regulamento 

do que quando de sua aplicação. O procedimento de seleção se vincula 

ao edital, sob pena de nulidade da decisão. Se houver contradição entre o 

regulamento e a decisão, prevalecerá o regulamento. (Curso de Direito 

Administrativo. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 913)”. 

A meu ver, pelo menos em juízo de cognição sumária, não restou 

demonstrada a ocorrência de ofensa ao direito invocado, haja vista que, 

em nítida observância do princípio da vinculação ao edital, a autoridade 

coatora não recomendou o impetrante ante o não cumprimento de algumas 

exigências do certame. Denota-se que o candidato foi eliminado na fase 

de investigação social por não ter apresentado o documento exigido no 

item 16.4.i do Edital do Certame. Percebe-se que a previsão da realização 

da fase de investigação tinha como objetivo principal a verificação da 

conduta do candidato, sob os aspectos sociais e morais necessários ao 

exercício do cargo público. Para tanto fora determinada a apresentação de 

alguns documentos. Senão vejamos: 16. DA QUARTA FASE: 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL. (...) 16.3. A Investigação Social verificará a 

conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessárias ao exercício do 

cargo, tendo como resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO. 

16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de 

correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 

08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua 

conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos: a) 

fotocópia autenticada em cartório do documento oficial de identidade; b) 

fotocópia autenticada em cartório do Cadastro de Pessoa Física (CPF); c) 

fotocópia autenticada em cartório do certificado de reservista ou de 

dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino; d) 

fotocópia autenticada em cartório do título de eleitor e comprovantes de 

votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao 

cumprimento das obrigações eleitorais; e) fotocópia autenticada em 

cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 

declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou 

declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade 

laboral; f) fotocópia do comprovante da residência atual (água, luz, 

telefone etc); g) declaração firmada de não haver sofrido ou estar 

cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, 

penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer 

órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal; h) 

certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha 

residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança 

Pública responsável; i) certidões negativas criminais da Justiça Federal e 

da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) 

anos; j) fotocópia da última declaração de bens apresentada à Receita 

Federal. k) Formulário de informações para fins de Investigação Social, 

com foto recente 3x4 datada, constante do Anexo VII deste Edital, que 

deve ser impresso, preenchido e assinado pelo candidato. Cabe ressaltar 

que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo 

está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do 

Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe 

defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo. Desta forma, por ora, 

não constato ilegalidade no ato perpetrado pela autoridade coatora, haja 

vista que a impetrante não apresentou a documentação imprescindível 
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para realização da fase de investigação social. Outrossim, ressalto que 

permitir a entrega de documentação em momento posterior à prevista no 

Edital configuraria ofensa ao princípio da isonomia. Portanto, ausente os 

requisitos ensejadores para a concessão da liminar, qual seja o fumus 

boni iuris e o periculum in mora, impõe-se o indeferimento da medida. No 

mais, verifica-se que a impetrante indicou como autoridade coatora a 

Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social, bem 

como Secretaria de Articulação e Relação Institucional – SARI. 

Primeiramente, cabe ressaltar que se entende por autoridade coatora a 

pessoa física investida no poder de decisão, e ainda mais, que secretária 

é órgão logo, não possui personalidade jurídica. Desta feita, à vista do 

princípio da economia processual e nos termos do art. 321 do CPC/2015, 

determino a emenda à inicial para que a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, retifique o polo passivo, devendo constar o Presidente da 

Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social e 

Presidente da SARI. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, 

INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se a autoridade coatora, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, 

para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da 

Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério 

Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do 

art. 12.016/09. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 

10 de Janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035549-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1035549-55.2017.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido 

de tutela provisória de urgência proposta por EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A, INCORPORADORA DA UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE 

ENSINO LTDA E ATUAL MANTENEDORA DA UNOPAR – UNIVERSIDADE 

NORTE DO PARANÁ em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

qualificados na exordial, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do 

pagamento da multa aplicada pela requerida, até decisão que seja 

proferida decisão de mérito. Aduz, em apertada síntese, que o PROCON 

Estadual, através do processo administrativo nº FA 0115 -026.128-0, 

aplicou multa administrativa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 

sob o fundamento de que infringiu diversos ditames presentes na 

legislação consumerista. Relata que o mencionado processo administrativo 

teve origem na reclamação registrada por Maria Bernadete de Campos, 

que teria tido problemas no cancelamento da matrícula em 10/09/2014, bem 

com na alteração da matrícula para o curos de Tecnologia em Segurança 

do Trabalho, razão pela qual requereu a mediação do PROCON. No mais, 

sustenta a ilegalidade da multa aplicada, e, alternativamente, requer a 

minoração do valor. Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da 

tutela de urgência: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial 

com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a 

Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. No mais, para a concessão da 

tutela provisória de urgência se faz necessário se comprovar a evidência 

da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Conforme relatado, o cerne da 

questão posta em litígio é conferir se a aplicação de multa por PROCON 

contra a empresa-Requerente possui amparo legal ou, em caso negativo, 

há notória usurpação da sua competência fiscalizatória. Pois bem. Em que 

pese louvável a argumentação despendida pela parte Autora, verifica-se 

que o pleito liminar não merece acolhimento, isso porque, analisando os 

autos, observa-se que um dos pressupostos indispensáveis para o 

deferimento da tutela antecipada não está presente, qual seja, a 

verossimilhança das alegações, haja vista que, à luz do princípio da 

legalidade (arts. 5º, II e 37, “caput” da CF/88), a Administração Pública 

direta e indireta de qualquer dos Poderes dos entes federativos deve 

obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade. Neste sentido, em 

análise perfunctória da malha documental acostada aos autos, 

notadamente pelo Termo de Reclamação que deu azo à imposição da multa 

em que se pretende a suspensão da sua exigibilidade, qual seja, processo 

administrativo n°. FA 0115 -026.128-0, verifica-se que o órgão 

fiscalizatório do PROCON/MT, ao aplicar a multa administrativa objeto da 

presente demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, 

considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não 

se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação 

dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da 

infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, 

será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o 

Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores 

cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção 

ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único – A multa será em 

montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o 

valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que 

venha a substituí-lo” – Destaquei. Evidentemente que na hipótese em tela, 

embora no ponto de vista do infrator o valor das multas administrativas 

sejam consideradas excessivas, fato é que as mesmas atenderam aos 

parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a 

desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da 

pena administrativa em testilha. Com efeito, não houve, prima facie, 

demonstração de que houve qualquer ilegalidade no processo 

administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor, razão 

pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão da Administração 

agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e 

não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das 

alegações da Autora, tampouco há prestação de caução, em dinheiro, 

para que a sua exigibilidade seja suspensa, como sói a hipótese prevista 

no art. 151, II do CTN. Nesse sentido, há precedente do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – 

MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE 

REQUISITO DO ART. 273, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO 

MANTIDA. Na tutela antecipada, mais do que em qualquer outra hipótese, 

está consagrado o princípio do livre convencimento motivado do juiz, 

diante da subjetividade envolvida na questão em comento. Ausentes os 

requisitos do art. 273 do CPC, impõe-se o improvimento do recurso e, de 

consequência, a manutenção da decisão agravada”. (AI, 59420/2010, 

DES.MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

10/08/2010, Data da publicação no DJE 08/09/2010) – Destacamos. Nesse 

diapasão, o artigo 151 do Código Tributário Nacional estabelece as causas 

de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, litteris: “Art. 151 – 

Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I – moratória; II – o depósito 

do seu montante integral; III – as reclamações e os recursos, nos termos 

das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV – a 

concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a 

concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies 

de ação judicial; VI – o parcelamento”. Assim, após análise aos autos, 

percebe-se, que não há pedido subsidiário para oferta de caução a fim de 

garantir o Juízo acerca do débito discutido, por esta razão, saliento que 

para a suspensão da exigência da multa necessário se faz o deposito 

integral em dinheiro, nos termos do verbete nº 112, do STJ, in verbis: 

“Súmula nº 112: O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito 

tributário se for integral e em dinheiro”. Portanto, ante a ausência dos 

requisitos autorizadores da concessão do provimento antecipatório, bem 

como de apresentação de caução (depósito integral em dinheiro), tenho 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018524/1/2018 Página 359 de 679



por bem indeferir a medida pleiteada. ISTO POSTO, consoante 

fundamentação supra, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 

Cite-se o Requerido Estado de Mato Grosso para, querendo, apresentar a 

sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. No 

mais, por se tratar de interesse individual disponível, bem como nos termos 

do Ato Administrativo nº 006/2003/PGJ-CGMT, afasto o mister do MP em 

manifestar na causa, conforme diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. Com a defesa, vistas ao Requerente para impugnar no 

prazo legal e, após, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 15 de Janeiro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012317-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIVA DA SILVA CARDOSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1012317-14.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por EDINEIVA DA SILVA 

CARDOSO em face de ato indigitado coator da lavra do SECRETÁRIO DE 

ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, vindicando, 

liminarmente, que seja determinado à autoridade tida por coatora que 

proceda com a retificação da pensão por morte ao patamar de 

investigador de polícia Classe ‘E’, bem como que proceda ao pagamento de 

suas diferenças salariais desde 02.03.2007. Em síntese, é o que merece 

registro. De acordo com o art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 

31/2004), compete privativamente ao Tribunal de Justiça julgar 

originalmente Mandado de Segurança e Habeas Data contra atos do 

Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio 

Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do 

Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado e do 

Defensor Público Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do 

Diretor-Geral da Polícia Civil. Desta forma, determino com a máxima 

urgência a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para processar e julgar a presente ação, consignando as 

nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá-MT, 15 

de janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036322-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINERACAO APOENA S.A. (IMPETRANTE)

MINERACAO APOENA S.A. (IMPETRANTE)

MINERACAO APOENA S.A. (IMPETRANTE)

MINERACAO APOENA S.A. (IMPETRANTE)

MINERACAO APOENA S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALESSANDRO CASTAGNA OAB - SP174040 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DOS SEGMENTOS DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA DO ESTADO DO MATO GROSSO/MT (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO/MT (IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DA 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1036322-03.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por MINERAÇÃO APOENA S/A 

e outros contra ato indigitado coator da lavra do SECRETÁRIO ADJUNTO 

DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE 

MATO GROSSO, SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO 

FAZENDÁRIA DO ESTADO DO MATO GROSSO/MT e do GERENTE DE 

FISCALIZAÇÃO DOS SEGMENTOS DE COMUNICAÇÃO E ENERGIA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO/MT, todos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinada a 

suspensão da exigibilidade da alíquota majorada do ICMS (27%) incidente 

sobre a energia elétrica, no que ultrapassa a alíquota genérica do imposto 

(17%), para os fatos geradores de novembro de 2017 e futuros. Aduzem, 

em síntese, que são pessoas jurídicas de direito privado que se dedicam à 

atividade de investigação, prospecção e pesquisa de quaisquer minérios e 

minerais, exploração, aproveitamento e administração de minas e jazidas 

em geral; comercialização de minérios e minerais; obtenção de alvarás e 

licenças de todas as espécies, nos termos da legislação disciplinadora da 

matéria; compra e arrendamento de terras, equipamentos e instalações, 

inclusive direitos e interesses no subsolo e superfície, entre outras 

atividades. Asseveram que, no exercício de suas atividades e para o 

regular funcionamento de suas estruturas organizacionais, consomem 

uma vultosa quantidade de energia elétrica, sendo que, normalmente, nas 

respectivas faturas de energia elétrica consumida é destacado o Imposto 

sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Relatam que o 

consumo da energia elétrica no Estado de Mato Grosso, na faixa de suas 

demandas, é tributado pelo ICMS à alíquota de 27% (vinte e sete por 

cento), com fundamento no art. 14, VII, alínea “a”, item “5”, da Lei nº 

7.098/98, percentual este bem maior do que a alíquota genérica de 17% 

(dezessete por cento) do referido imposto vigente no Estado. Pontuam que 

a aplicação da alíquota de 27% (vinte e sete por cento) ao consumo de 

energia elétrica é um afrontamento direto ao Princípio da Seletividade 

previsto na Constituição Federal (art. 155, § 2º, III), haja vista que a 

alíquota padrão aplicável pelo Estado do Mato Grosso seria de 17% nos 

termos do artigo 14, inciso I, da Lei 7.098/1998. Escuda a sua pretensão à 

vista dos requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, à vista da nova 

legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, 

inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é o 

remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a 

medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença 

final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, 

justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, 

funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da 

causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de segurança visa 

resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a 

apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da 

ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, 

para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os 

fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação 

fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a 

narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos alegados devem 

ser feitos de plano, razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita 

a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do 

ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do 

saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de 

Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35, in verbis: “(...) 

Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado 

de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os 

requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência 

for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu 

exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende 

ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 
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sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes autos, pretende a 

Impetrante a concessão da medida antecipatória para que seja 

determinada a suspensão da exigibilidade da alíquota majorada do ICMS 

(27%) incidente sobre a energia elétrica, no que ultrapassa a alíquota 

genérica do imposto (17%), para os fatos geradores de novembro de 

2017 e futuros. Pois bem. O cerne da questão posta em litígio pela 

Impetrante consiste em apurar e dirimir se a majoração da alíquota do ICMS 

incidente sobre a energia elétrica, considerando a vultuosa demanda 

consumida, com base no art. 14, VII, alínea “a”, item “5”, da Lei nº 

7.098/98, afronta ou não o princípio da seletividade previsto na 

Constituição Federal. Ab initio, importante ressaltar que o art. 155, § 2º, III 

da Constituição Federal dispôs que a seletividade na fixação das alíquotas 

do ICMS é uma faculdade agraciada ao legislador. Para melhor elucidar, 

transcrevo o referido dispositivo constitucional: “Art. 155. Compete aos 

Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações 

relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 

operações e as prestações se iniciem no exterior; (...) § 2º O imposto 

previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...) III - poderá ser seletivo, em 

função da essencialidade das mercadorias e dos serviços; (...)”. É sabido 

que o princípio da seletividade foi expressamente disposto na Constituição 

Federal com o intuito de preservar a incidência do imposto estadual em 

questão em consonância ao proposito do legislador vinculado ao ente 

público estatal correspondente. À vista disso, a expressão “poderá ser 

seletivo”, dada ao ICMS, destacada no dispositivo legal acima transcrito, 

conferiu ao legislador estadual uma extensiva margem de decisão, ao 

contrário do que foi estipulado ao IPI. Dessa maneira, podemos concluir 

que a fixação de quais mercadorias e serviços devem ser menos ou mais 

onerados pelo ICMS, selecionados em face da essencialidade de cada um, 

compete tão somente ao legislador estadual, o qual não pode ser 

substituído pelos Juízes ou Tribunais, sob pena de afronta ao princípio 

constitucional da independência dos Poderes. Assim, ao que se observa 

neste juízo de cognição sumária, a medida imposta constitui uma situação 

que atende aos princípios constitucionais da seletividade, da capacidade 

contributiva e o da própria igualdade genérica ou tributária, contrariando 

as alegações perpetradas pela Impetrante, restando ausente, assim, o 

fumus boni iuris. Outrossim, referida questão já foi objeto da Ação 

Declaratória de Inconstitucionalidade nº 87002/2010, a qual tramitou 

perante o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sendo que foi 

fixado o entendimento de que “a seletividade na fixação das alíquotas do 

ICMS é uma faculdade conferida ao legislador, e não uma 

obrigatoriedade”[1], in verbis: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM - 

REJEITADA - ICMS - ENERGIA ELÉTRICA - PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE - 

ESSENCIALIDADE - FACULDADE - DISCRICIONALIDADE - ALIQUOTA 

DIFERENCIADA - CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. A federação sindical é 

parte legitima para propor ação declaratória de inconstitucionalidade, nos 

termo do artigo 124, VIII da Constituição do Estado de Mato Grosso. Da 

interpretação do disposto no artigo 155, § 2º, inc. III, da Constituição da 

República e 153, § 2º, inc. I, da Constituição do Estado de Mato Grosso, 

extrai-se que a seletividade na fixação das alíquotas do ICMS é uma 

faculdade conferida ao legislador, e não uma obrigatoriedade. Levando-se 

em conta a essencialidade do produto ou serviço, a seletividade do tributo 

deve ser observada sob a ótica da discricionariedade dos Poderes 

Executivo e Legislativo, não cabendo ao Poder Judiciário intervir em tal 

questão, sob pena de infringir o princípio da separação dos poderes”. (ADI 

87002/2010, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TRIBUNAL 

PLENO, Julgado em 26/05/2011, Publicado no DJE 11/07/2011) – 

Destacamos. E assim vem decidindo este Eminente Sodalício, senão 

vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO 

– AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA INDEFERIDA – ICMS INCIDENTE 

SOBRE ENERGIA ELÉTRICA – ALÍQUOTA DE 27% – PRETENSÃO DE 

REDUÇÃO SOB O PRETEXTO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

SELETIVIDADE (ART. 153, §3º, INC. I DA CF/88) – INOCORRÊNCIA – 

PREVISÃO NA LEI ESTADUAL N. 7.098/98 – DISCRICIONARIEDADE 

CONFERIDA AO LEGISLADOR – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO 

JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – MATÉRIA JÁ 

APRECIADA PELO TRIBUNAL PLENO – RECURSO DESPROVIDO. O 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu em Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI 87002/2010) que a seletividade na fixação das 

alíquotas do ICMS é faculdade conferida ao legislador, sujeita ao seu juízo 

discricionário de conveniência e oportunidade, quanto à melhor política 

fiscal, não podendo o Poder Judiciário substituí-lo e determinar qual a 

alíquota aplicável nas operações de energia elétrica, sob pena de afronta 

ao princípio da separação dos poderes”. (AI 175457/2015, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 

17/06/2016). Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores 

para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se 

o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Após, notifiquem-se as autoridades 

coatoras, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as informações de 

praxe, e, na oportunidade, intime-as do teor desta decisão. Oficie-se a 

Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe 

cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão 

do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do 

Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos 

termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 

15 de janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO [1] 

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Ação Declaratória 

de Inconstitucionalidade. Requerente: FIEMT - Federação das Indústrias no 

Estado de Mato Grosso. Requeridos: Assembleia Legislativa do Estado de 

Mato Grosso e Estado de Mato Grosso. Relator: Desembargador Carlos 

Alberto Alves da Rocha. Cuiabá. 26 de maio de 2011.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1036678-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. DE JESUS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT0011504A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO/GCAD 

(REQUERIDO)

GERENTE DE MONITORAMENTO E SUPORTE À FISCALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO/GMFT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1036678-95.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por J. R. DE JESUS ME contra 

ato indigitado coator da lavra do GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO 

TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO/GCAD e do GERENTE DE MONITORAMENTO E 

SUPORTE À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO/GMFT, todos qualificados na 

exordial, objetivando a concessão da medida liminar para que seja 

restabelecida a sua inscrição estadual, bem como que seja suspenso o 

seu enquadramento na medida cautelar administrativa. Aduz, em síntese, 

que é empresa regularmente constituída na Junta Comercial do Estado de 

Mato Grosso, possuindo cadastro perante a Receita Federal do Brasil e 

Secretaria de Estado de Fazenda. Assevera que, não obstante este juízo 

já tenha determinado a suspensão da aplicação do regime cautelar 

administrativo, foi incluída de ofício pelas autoridades coatoras na medida 

cautelar administrativa e está recolhendo ICMS por meio do Regime de 

Estimativa Simplificado (carga média), previsto no art. 157 e seguintes do 

RICMS/MT, ato esse que alega ser ilegal, inconstitucional e extremamente 

prejudicial à Impetrante. Ressalta, ainda, que em decorrência da aplicação 

da referida medida cautelar sua inscrição estadual foi suspensa, sem 

qualquer chance precedente de defesa ou contraditório. Escuda a sua 

pretensão à vista dos requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de 

Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é o remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 
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Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de 

segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos 

alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o Mandado de 

Segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35, in 

verbis: “(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável 

por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer 

em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se 

sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; 

se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes autos, pretende a 

Impetrante a concessão da medida antecipatória para que seja 

restabelecida a sua inscrição estadual, bem como que seja suspenso o 

seu enquadramento na medida cautelar administrativa. Pois bem. Partindo 

de uma análise sumária dos fatos expostos e da documentação acostada, 

entendo como demonstrada em caráter inicial a boa aparência do direito da 

Impetrante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, 

destinada à imediata suspensão do ato coator. Ab initio, verifica-se que a 

empresa-Impetrante teve a sua inscrição estadual suspensa no dia 

30.11.2017, sendo que referido procedimento foi realizado sem 

oportunizar a defesa à Autora, ato este que, por si só, viola os princípios 

da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla 

defesa, uma vez que é no processo administrativo que a parte possui o 

direito de deduzir sua pretensão e defesa e realizar provas para 

demonstrar a existência do seu direito. Esse é o entendimento da 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão 

vejamos: “TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFICÍO 

– ALEGAÇÃO GENÉRICA DE POSSÍVEL PREJUÍZO AO ERÁRIO – 

INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – 

VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – 

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. Constitui 

violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a 

inscrição estadual de pessoa física, sob a alegação genérica de 

resguardar o interesse do erário, sem oferecer ao contribuinte o direito ao 

contraditório e à ampla defesa”. (ReeNec 50918/2016, DES. MÁRCIO 

VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

05/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017). “APELAÇÃO CÍVEL C/C 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - 

SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE EMPRESA - CARENCIA DE 

AÇÃO - ALEGAÇÃO DE NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO A DIREITO 

LIQUIDO E CERTO - PRELIMINAR AFASTADA - MÉRITO - INEXISTENCIA DE 

OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PORTARIAS 114/2025 E 71/2005 - 

ILEGALIDADE - AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, INFRINGÊNCIA 

DO ART. 5°, INCISO LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SEGURANÇA 

CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há 

que se falar em ausência de direito líquido e certo, quando os documentos 

que acompanham a exordial, são suficientemente capazes de comprovar 

o direito pleiteado pelo impetrante. 2. Ratifica-se sentença que reativou 

inscrição estadual de empresa, por demonstrar que o ato sumário da 

suspensão da inscrição, que tendo como supedâneo Portarias da SEFAZ, 

revestiu-se de ilegalidade por não oferecer ao contribuinte, o direito do 

contraditório e da ampla defesa”. (Apelação / Remessa Necessária 

41403/2011, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/11/2011, 

Publicado no DJE 13/01/2012). Outrossim, importante salientar que o 

Estado de Mato Grosso editou o Decreto nº 2.734/2010 – introduzindo o 

Regime de Estimativa por Operação –, visando adequar o Regulamento do 

ICMS, impondo obrigação de em única exigência tributária, de ofício, o 

montante apurado a título de antecipação, ICMS Garantido, ICMS Garantido 

Integral, ICMS devido a título de substituição tributária e diferencial de 

alíquota por imobilização ou consumo. Todavia, nota-se que, em relação à 

instituição do regime de cobrança do ICMS por estimativa, a Lei 

Complementar nº 87/96 impõe ao legislador estadual a observância de 

regras específicas, quais sejam, porte ou atividade do estabelecimento 

que justifique o regime; periodicidade do pagamento das parcelas, cujo 

cálculo será feito por estimativa; existência de um determinado período; e 

a garantia de impugnação desse cálculo mediante a instauração de 

processo que assegure o contraditório. Denota-se, pois, que a Lei 

Complementar nº 87/96 admitiu o cálculo do imposto por estimativa nas 

operações em que sua apuração torna-se difícil em função do porte ou da 

atividade do estabelecimento, de modo que o objetivo é justamente permitir 

sua contribuição, facilitando a apuração do valor devido. Como visto, a Lei 

Complementar nº 87/96 impõe ao legislador estadual a observância de 

certas condições para a adoção do regime de apuração por estimativa, 

como a função do porte ou da atividade do estabelecimento que justifique 

tal modalidade, o que não se constata nos arts. 87-J e seguintes do 

RICM/MT, haja vista que a forma de apuração e cálculo do ICMS extrapola 

o arquétipo normativo delimitado na LC n° 87/96, bem ainda havendo 

alterações ao definir o tipo legal tributário, ou seja, a descrição hipotética 

em lei da conduta ou situação que corresponde à ocorrência do fato 

gerador. Por fim, salienta-se que, embora a autorização legal para que a 

cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas 

complementares, é certo que tal atribuição não pode se dar ao arrepio do 

princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos 

típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que 

não ocorre na hipótese dos autos, visto que a base de cálculo do ICMS 

Complementar estimado foi fixada por norma infra legal, qual seja, o 

Decreto nº 2.734/2010. E neste espeque, ao estipular, no §2º do art. 

87-J-1, que a redução da base de cálculo “não será inferior à maior 

proporção verificada pelo contraste entre esta e a soma da base de 

cálculo e soma do valor total da coleção de documentos fiscais de entrada 

encontrados nos bancos de dados fazendários para os doze meses 

imediatamente anteriores ao respectivo intervalo temporal”, o Estado de 

Mato Grosso está inserindo método de apuração que foge da clareza e 

objetividade, visto que desconsidera a operação em si mesma para levar 

em consideração uma carga fiscal média relativa a período pretérito. 

Assim, a supramencionada metodologia, além de não alcançar a certeza 

do cálculo efetivado, ainda incorrerá em insegurança jurídica, que, em 

sede de matéria tributária, funciona como uma proteção da confiança do 

cidadão no Estado, ou Administração Pública, ou seja, protege o cidadão 

no intuito de que os atos praticados pela Administração Pública não serão 

alterados de forma repentina. Portanto, in casu, do cotejo das alegações 

da empresa-Impetrante com a documentação apresentada, vislumbra-se a 

presença do fumus boni juris, posto que nesta quadra processual, a forma 

de apuração e cálculo do ICMS prevista no art. 30, V, da Lei nº 7.098/98, e 

regulamentado pelo Decreto nº 2.734/2010 (arts. 87-J a 87-J-5 do 

RICMS/MT), extrapola, em princípio, a delimitação contida no art. 26, III e 

§1º, da Lei Complementar nº 87/96, haja vista que constituem ato jurídico 

de efeito imediato e concreto, com previsibilidade de causar lesão a direito 

subjetivo da Impetrante. Da mesma forma, o periculum in mora resta 

evidente diante do fato de que, em sendo mantido o respectivo lançamento 

apontado na Conta Corrente Fiscal da empresa impetrante, esta ficará 

sujeita às sanções impostas pelo Fisco Estadual. Portanto, presentes os 

requisitos autorizadores, impõe-se a concessão da liminar para determinar 

a suspensão do enquadramento da Impetrante na medida cautelar 

administrativa, bem como o restabelecimento de sua inscrição estadual, 

até final decisão de mérito. Ressalvo, por derradeiro, que a pretensão 

fiscal permanecerá agasalhada, caso não restar demonstrado, 

meritoriamente, o pretenso direito líquido e certo apontado pela Impetrante, 
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incidindo, por certo, juros e correção sobre a dívida discutida neste 

mandamus. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A 

LIMINAR pleiteada para determinar às autoridades coatoras que procedam 

ao restabelecimento da inscrição estadual da Impetrante, bem para 

determinar a suspensão do enquadramento da empresa-Autora na medida 

cautelar administrativa, até ulterior decisão a ser proferida neste writ. 

Notifiquem-se as autoridades coatoras enviando-lhes a segunda via da 

inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações de 

praxe, e na oportunidade intime-as do teor desta decisão (art. 7º, I da Lei 

nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7º, II da Lei n° 12.016/2009). Em seguida, abro vistas ao ilustre 

representante do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no 

presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido 

o prazo das informações, prestadas ou não, voltem-me os autos 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, pelo Oficial Plantonista, 

servindo este de mandado. Cuiabá, 15 de janeiro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000482-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE LUCIA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT0011190A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 

SOCIAL EDITAL 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1000482-92.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por MEIRE LUCIA DA SILVA contra ato indigitado 

coator da lavra DIRETOR GERAL DA POLITEC/MT e DEMAIS MEMBROS DA 

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL e, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, objetivando a concessão da medida liminar para que seja 

determinando a autoridade indigitada coatora que mantenha a impetrante 

no certame, até decisão definitiva, podendo inclusive tomar posse do 

cargo. Relata, em síntese, que se inscreveu no concurso público para 

provimento de cargo de Papiloscopista, regido pelo EDITAL N.º 

001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, 22 DE MARÇO DE 2017. Aduz que foi 

aprovada em todas as fases que antecedeu a investigação social. Informa 

que ao realizar a última fase, qual seja investigação social, fora eliminado 

por não ter sido recomendado. Pontua ser manifestamente ilegal o ato 

perpetrado pela autoridade coatora, uma vez que, fora totalmente 

desarrazoado e desproporcional, razão pela qual está a ferir seu direito 

líquido e certo. Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do 

periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de 

Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em Mandado de Segurança visa resguardar “possível direito da 

Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Conforme relatado, o 

presente remédio constitucional foi impetrado com o escopo de obter a 

concessão da medida liminar para que seja determinando a autoridade 

indigitada coatora que mantenha a impetrante no certame, até decisão 

definitiva, podendo inclusive tomar posse do cargo. Pois bem. Cumpre 

destacar, que há alguns princípios que norteiam os Concursos Públicos, 

em especial, e para elucidação do caso ora em comento, destaco o 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que na lição de 

Marçal Justen Filho, se consubstancia da seguinte maneira, in verbis: “A 

discricionariedade administrativa se exercita muito mais fortemente no 

momento da elaboração do regulamento do que quando de sua aplicação. 

O procedimento de seleção se vincula ao edital, sob pena de nulidade da 

decisão. Se houver contradição entre o regulamento e a decisão, 

prevalecerá o regulamento. (Curso de Direito Administrativo. 10ª. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 913)”. A meu ver, pelo menos em 

juízo de cognição sumária, não restou demonstrada a ocorrência de 

ofensa ao direito invocado, haja vista que, em nítida observância do 

princípio da vinculação ao edital, a autoridade coatora não recomendou o 

impetrante ante o não cumprimento de algumas exigências do certame. 

Denota-se que o candidato foi eliminado na fase de investigação social por 

não ter apresentado o documento exigido no item 16.4.j do Edital do 

Certame. Percebe-se que a previsão da realização da fase de 

investigação tinha como objetivo principal a verificação da conduta do 

candidato, sob os aspectos sociais e morais necessários ao exercício do 

cargo público. Para tanto fora determinada a apresentação de alguns 

documentos. Senão vejamos: 16. DA QUARTA FASE: INVESTIGAÇÃO 

SOCIAL. (...) 16.3. A Investigação Social verificará a conduta 

irrepreensível e a idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo, 

tendo como resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO. 16.4. Os 

candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de 

correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 

08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua 

conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos: a) 

fotocópia autenticada em cartório do documento oficial de identidade; b) 

fotocópia autenticada em cartório do Cadastro de Pessoa Física (CPF); c) 

fotocópia autenticada em cartório do certificado de reservista ou de 

dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino; d) 

fotocópia autenticada em cartório do título de eleitor e comprovantes de 

votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao 

cumprimento das obrigações eleitorais; e) fotocópia autenticada em 

cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 

declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou 

declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade 

laboral; f) fotocópia do comprovante da residência atual (água, luz, 

telefone etc); g) declaração firmada de não haver sofrido ou estar 

cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, 

penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer 

órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal; h) 

certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha 

residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança 

Pública responsável; i) certidões negativas criminais da Justiça Federal e 
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da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) 

anos; j) fotocópia da última declaração de bens apresentada à Receita 

Federal. k) Formulário de informações para fins de Investigação Social, 

com foto recente 3x4 datada, constante do Anexo VII deste Edital, que 

deve ser impresso, preenchido e assinado pelo candidato. Cabe ressaltar 

que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo 

está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do 

Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe 

defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo. Desta forma, por ora, 

não constato ilegalidade no ato perpetrado pela autoridade coatora, haja 

vista que a impetrante não apresentou a documentação imprescindível 

para realização da fase de investigação social. Outrossim, ressalto que 

permitir a entrega de documentação em momento posterior à prevista no 

Edital configuraria ofensa ao princípio da isonomia. Portanto, ausente os 

requisitos ensejadores para a concessão da liminar, qual seja o fumus 

boni iuris e o periculum in mora, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a 

vindicada. Notifique-se a autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 

no presente feito, nos termos do art. 12.016/09. Nos termos do 

Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, 

voltam-me os autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 15 de Janeiro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015528-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIDEPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT0004318A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1015528-92.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de medida liminar impetrado por VIDEPLAST 

INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. contra ato indigitado coator da lavra 

do AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – SEFAZ/MT – SR. LUIZ GONZAGA DE 

SOUZA e outros, todos devidamente qualificados nos autos, objetivando a 

concessão da medida liminar para: a) Determinar às autoridades tidas por 

coatoras que se abstenham de efetuar a apreensão de mercadorias e 

caminhões em trânsito, em decorrência dos fatos geradores previstos na 

inclusa Conta Corrente Fiscal, relativamente ao tributo ICMS Substituição 

Tributária, do período de 01.04.2010 a 01.03.2012, referentes à 

Notificação de Lançamento nº 870595/332/68/2013, 870599/332/68, 

GIA/SPED nº 11053809 de 06.11.2010, e as Notificações de Lançamentos 

nº 88265/373/9/2010 e 88433/373/9/2010; b) Determinar a suspensão da 

exigibilidade dos tributos lançados na Conta Corrente Fiscal pela 

SEFAZ/MT, acima mencionados; c) Determinar às autoridades coatoras 

que emitam a Certidão Negativa de Débitos – CND – relativamente ao 

tributo ICMS Substituição Tributária, decorrentes dos fatos geradores do 

período de 01.04.2010 a 01.03.2012; d) Determinar às autoridades 

coatoras que se abstenham de praticar quaisquer retaliações à empresa 

Impetrante. Aduz, em síntese, que é pessoa jurídica de direito privado que 

exerce atividades mercantis, tendo acumulado débitos de ICMS para com o 

Estado de Mato Grosso, regularmente declarados, constituídos e lançados 

no sistema de Conta Corrente Fiscal da SEFAZ. Assevera que, diante a 

situação de endividamento perante a Fazenda Pública Estadual, aderiu ao 

Fundo de Desenvolvimento Social de Mato Grosso (FUNEDS), o que 

culminou no Termo de Acordo, Confissão de Dívida E Parcelamento – 

Contratos nº 10656305 e 10700584 – para quitação dos débitos de forma 

parcelada. Relata que, em 04.09.2016, foi emitida pela Secretaria de 

Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT a “Notificação de 

Cumprimento de Decisão Judicial – ADI 100642/2013” de nº 

242925/54/28/2016, na qual consta que os contratos nº 10656305 e 

10700584 haviam sido cancelados, sendo que mencionados contratos são 

relativo à sua adesão ao FUNEDS pelo qual foram quitados débitos 

relativos ao período de referência de 01.04.2010 a 01.03.2012. Pontua ser 

manifestamente ilegal o ato de cancelamento dos parcelamentos 

realizados relativos aos débitos descritos nas mencionadas notificações, 

de modo que o mesmo atenta contra os princípios da segurança jurídica, 

da confiança e da proteção da confiança. Ampara a sua pretensão à vista 

do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. O Mandado de Segurança é o remédio 

constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente 

ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º 

da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº 12.016/09: “Art. 1º 

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. 

Dispõe ainda a supramencionada Lei que, em seu art. 7º, inciso III, que o 

juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando 

houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, (...)”. Outrossim, o 

Mandado de Segurança, em sede de matéria tributária, é o instrumento 

colocado à disposição do contribuinte para o controle da validade jurídica 

da tributação; bem ainda, sendo definido pelo professor Hugo de Brito 

Machado, como não apenas um instrumento colocado à disposição para o 

controle de legalidade e da constitucionalidade da exigência do tributo, 

mas também do lançamento tributário em todas as suas fases e ainda de 

todo e qualquer ato praticado por autoridade da Administração Tributária. 

Desde que o direito a ser tutelado seja líquido e certo, será cabível o 

mandado de segurança contra ato desprovido de validade jurídica, 

praticado por qualquer autoridade da Administração Tributária, de qualquer 

dos níveis governamentais. Assim, à vista da nova legislação que passou 

a disciplinar o mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Como 

relatado, busca a Impetrante a concessão da medida liminar para que 

sejam deferidos diversos pedidos acima descritos, todos eles 

relacionados à Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial – ADI 

100642/2013 de nº 242925/54/28/2016. Pois bem. Em análise perfunctória 

dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os 

documentos de ID nº 2035171 e seguintes, somado à manifestação do 

ente público estatal (ID nº 3685469), não vislumbro, nesta fase de 

cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a 

concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque, o Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 

9.481/2010 e, por consequência, do Decreto Estadual nº 526/2011, com 

efeitos ex tunc, em julgamento da ADI nº 100642/2013, cuja ementa abaixo 

transcrevo: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI 

ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO 

PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA 

INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 

151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO 

DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO 

CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS 

BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA 

VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS 

MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS 

RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS 

REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS 

ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE 

NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – 

RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, 
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POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX 

TUNC – ADIN PROCEDENTE. 1. A permissão da concessão de remissão e 

anistia de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação 

ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera 

flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. 2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a 

determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição 

social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou 

parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da 

parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no 

art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso. 3. A vedação da 

vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses 

expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social”. 

(ADI 100642/2013, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL 

PLENO, Julgado em 26/06/2014, Publicado no DJE 02/07/2014). Com efeito, 

a lei estadual em comento, ao prever as renúncias tributárias, além de 

fulminar o princípio da legalidade previsto no art. 151 e Constituição 

Estadual e art. 150, §6º da CF, violou normas de finanças públicas, sem 

perder de vista os efeitos negativos suportados pela sociedade 

decorrentes de sua aplicação ilegal. Outrossim, com relação aos efeitos 

ex tunc da decisão que declarou a inconstitucionalidade da mencionada 

legislação estadual, o ínclito desembargador relator entendeu que “os 

princípios da boa-fé e da segurança jurídica não se sobrepõem aos 

princípios constitucionais da impessoalidade, da legalidade (específica), da 

moralidade administrativa e da indisponibilidade da coisa pública (...) já que 

os danos sociais emergentes se mostram incomensuráveis (suportados, 

inclusive, pelos municípios – vulneração do princípio constitucional de 

repartição de receitas), fato que está, a nosso aviso, a obstar a 

modulação colimada” (AgR 96612/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE 

SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 23/10/2014, Publicado no DJE 

06/02/2015). Dessa maneira, verifica-se que foi pacificado por este 

egrégio sodalício o entendimento de que é perfeitamente cabível a 

apuração de novos saldos devedores dos débitos incluídos em cada um 

dos contratos de parcelamento cancelados, com a consequente 

elaboração do Demonstrativo de Débitos Vinculados com a situação e 

valor de cada débito vinculado ao contrato de parcelamento cancelado, da 

forma como se encontrava antes, sendo que, nos casos dos débitos 

afetados pelo estorno das reduções estarem vinculados a outro contrato 

de parcelamento (efetuado com base na Lei nº 10.236/2014-REFAZ), tais 

valores (equivalentes aos estornos) serão automaticamente incorporados 

ao saldo devedor desse contrato. No que tange ao pedido de impedir que 

novas mercadorias sejam apreendidas pelas autoridades coatoras ou que 

pratiquem quaisquer “retaliações” à empresa-Autora, tenho que a 

pretensão, da maneira como formulada, não merece guarida, pois o pedido 

visa à concessão de segurança genérica, aplicável a casos futuros e 

incertos, objetivando verdadeiro salvo conduto em favor da Impetrante, 

finalidade para a qual o mandado de segurança não se presta. A 

propósito, a lição de Hely Lopes Meirelles é esclarecedora nesse exato 

ponto nos seguintes termos: “Não se confunda – como frequentemente se 

confunde – segurança preventiva com segurança normativa. Segurança 

preventiva é a que se concede para impedir a consumação de uma 

ameaça a direito individual em determinado caso; segurança normativa 

seria a que estabelecesse regra geral de conduta para casos futuros, 

indeterminados. A Justiça Comum não dispõe do poder de fixar normas de 

conduta, nem lhe é permitido estender a casos futuros a decisão proferida 

no caso presente, ainda que ocorra a mesma razão de decidir em ambas 

as hipóteses. Embora se reitere a ilegalidade em casos idênticos, haverá 

sempre necessidade de uma decisão para cada caso, sem que os efeitos 

da sentença anterior se convertam em regra para situações futuras. E 

assim é porque a sentença concessiva da segurança apenas invalida o 

ato impugnado, deixando intacta a norma tida por inconstitucional até que 

outra norma de categoria igual ou superior a revogue, ou o Senado 

Federal suspensa sua execução em face da inconstitucionalidade 

declarada pelo STF” (in Mandado de Segurança, 26ª ed., pág. 96, 

Malheiros Editores, São Paula: 2003). Assim, o fato do Fisco outrora ter 

retido bens e mercadorias da empresa-Impetrante, como forma de coagi-la 

à quitação da obrigação tributária, não consubstancia em certeza que o 

ato combatido será novamente perpetrado, restando ausente, portanto, o 

fumus boni iuris. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos 

ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni 

iuris, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifiquem-se as 

autoridades coatoras, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-as do teor desta decisão. 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso sobre a 

presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, 

ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. 

Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, 

manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. 

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltem-me 

os autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá-MT, 15 de janeiro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038764-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1038764-39.2017.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Nos termos 

do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Janeiro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015957-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENE SANTANA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515/O (ADVOGADO)

MANOEL CASADO JUNIOR OAB - MT16631 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário Adjunto de Justiça (SEJUDH) (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1015957-59.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de medida liminar impetrado por SILBENE 

SANTANA DE OLIVEIRA contra ato indigitado coator da lavra do 

SECRETARIO ADJUNTO DE JUSTIÇA (SEJUDH/MT), objetivando a 

concessão da medida liminar para que seja determinada a redução da 

carga horária de trabalho para 30 (trinta) horas semanais, sem redução 

salarial. Aduz, em síntese, que ingressou no cargo público após 

aprovação em Concurso para ocupar o cargo de Assistente Social, 

regulamentado pelo Edital nº 003/2009 – SAD/MT de 27.07.2009, com 

carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. Relata que apesar da 

aprovação da Lei Federal nº 12.317/2010 que acrescentou o Art 5º-A à 

Lei nº 8.662/1993, dispondo que a duração de trabalho do Assistente 

Social seria de 30 (trinta) horas semanais não importando em redução 

salarial, a referida redução não está sendo aplicada espontaneamente . 

Ressalta que buscou garantir seu direito funcional de exercer a jornada de 

30 (trinta) horas semanais através de recurso administrativo, entretanto, o 

referido pleito foi indeferido. Pontua que a autoridade indigitada coatora 

fere o princípio da isonomia, de modo que todos devem ser tratados de 

forma igualitária pela Lei. No mérito, requer a concessão em definitivo da 

segurança. Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do 

periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Postergada a análise da liminar após oitiva da parte 

contrária (ID nº), o Estado de Mato Grosso se manifestou nos autos 

pugnando pelo indeferimento da medida antecipatória, sob o fundamento 
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de que a Lei Federal nº 12.317/2010 não deve ser aplicada, mas sim a 

legislação estadual (ID nº 4533407). Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar 

o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a 

concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: 

que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em mandado de segurança visa resguardar “possível direito da 

Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra “Mandado de Segurança”, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Conforme relatado, a 

presente demanda foi proposta com o escopo de que seja determinada a 

redução da carga horária de trabalho para 30 (trinta) horas semanais, sem 

redução salarial. O cerne da questão posta em litígio consiste em apurar e 

dirimir se assiste direito à Impetrante em obter a almejada redução de sua 

carga horária de 30h (trinta horas) para 40h (quarenta horas) semanais. 

Pois bem. A Lei Federal nº 12.317/2010 foi editada com a finalidade de 

disciplinar a duração do trabalho da categoria de assistente social como 

um todo, sendo da União Federal a atribuição legiferante, não sendo 

possível admitir a interpretação restritivamente a expressão “contrato de 

trabalho” para afastar esse direito do assistente social que se encontrar 

no serviço público, ainda que seja estatutário, uma vez que se trata 

também de componente do quadro desse tipo de profissional. Assim 

estabeleceu a legislação alhures mencionada, senão vejamos: “Art. 1o A 

Lei no 8.662, de 7 de junho de 1993, passa a vigorar acrescida do 

seguinte art. 5o-A: “Art. 5o-A. A duração do trabalho do Assistente Social 

é de 30 (trinta) horas semanais.”” “Art. 2o Aos profissionais com contrato 

de trabalho em vigor na data de publicação desta Lei é garantida a 

adequação da jornada de trabalho, vedada a redução do salário” – 

Destaquei. Nessa toada, embora acorde com a carga de trabalho 

estabelecida no regime estatutário, a regra do art. 5º-A da Lei nº 8.662/93, 

para limitar a duração do trabalho dos Assistentes Sociais ao máximo de 

30h (trinta horas), gerou um conflito em relação à norma aplicável ao caso. 

É cediço que a competência legislativa para dispor sobre o regime jurídico 

dos servidores públicos, aí inclusa a jornada de trabalho, é do Chefe do 

Ente Federativo que com aqueles mantém vínculo jurídico, nos termos do 

art. 61, §1º, II, “c”, da Constituição Federal, aplicável aos Estados e 

Municípios pelo princípio da simetria, e que possui o seguinte teor, in 

verbis: “Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a 

qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado 

Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 

Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral 

da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta 

Constituição. § 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as 

leis que: (...) II - disponham sobre: c) servidores públicos da União e 

Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 

aposentadoria; (...)”. Todavia, levando em consideração o princípio da 

igualdade, previsto no art. 5º da Constituição Federal, entendo que, não 

obstante a Impetrante possua vínculo jurídico estatutário com o Estado de 

Mato Grosso, nada impossibilita a readequação da sua jornada de 

trabalho. Com efeito, o conflito de normas é aparente, uma vez que deve 

sobressair a Lei Federal nº 8.662/93 em relação no tocante à Lei Estadual 

nº 8.515/06, considerando-se a competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. É que a Lei Federal nº 8.662/93 regulamenta a 

profissão de Assistente Social em todo o território nacional e foi editada 

com fundamento no art. 5º XIII, CF (“é livre o exercício de qualquer 

trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que 

a lei estabelecer”), e na competência privativa da União, prevista no art. 

22, XVI, CF, para legislar sobre “organização do sistema nacional de 

emprego e condições para o exercício de profissões”. Impende asseverar 

que não há ofensa à autonomia estadual para dispor sobre seus 

servidores (artigos 18 e 39, caput, da CF), porque não se trata de 

disciplinar matéria referente a servidores públicos, e sim de lei de 

aplicação nacional, que regulamenta indistintamente o exercício da 

profissão de Assistente Social, na Administração Pública e na iniciativa 

privada. Portanto, se a União, no exercício da sua competência privativa 

para legislar sobre condições para o exercício de profissões, 

regulamentou a profissão de Assistente Social, definindo que a duração 

do trabalho é de 30 (trinta) horas semanais, e sendo a carga horária uma 

das condições para o exercício da profissão, não é dado à lei local exigir 

carga diversa a estabelecida em norma especial. Nesse sentido é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “MANDADO 

DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - ASSISTENTE 

SOCIAL - JORNADA DE TRABALHO - REDUÇÃO SEM PREJUÍZO DA 

REMUNERAÇÃO - CONFLITO APARENTE DE NORMAS - ARTIGO 22, XVI 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI DE ÂMBITO NACIONAL QUE 

REGULAMENTA A PROFISSÃO - ORDEM CONCEDIDA. É devida a redução 

da jornada de trabalho da assistente social de 40 (quarenta) para 30 

(trinta) horas semanais, sem diminuição da remuneração, de acordo com o 

art. 5º-A, da Lei nº 8.662/93, que regulamenta a profissão de Assistente 

Social em todo o território nacional e foi editada com fundamento no art. 5º 

XIII, CF, e na competência privativa da União para legislar sobre 

“organização do sistema nacional de emprego e condições para o 

exercício de profissões” (art. 22, XVI, CF)”. (MS 119312/2012, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/12/2013, Publicado no DJE 

16/04/2014) – Destaquei. “MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE 

DECADÊNCIA – ATO OMISSIVO – INOCORRÊNCIA – ALTERAÇÃO DE 

JORNADA DE TRABALHO – REDUÇÃO DE 40 HORAS/SEMANAIS PARA 

30 HORAS/SEMANAIS sem redução da remuneração - CONTRARIEDADE 

COM LEI FEDERAL N° 12.317/2010 - APLICAÇÃO A TODA CATEGORIA DE 

ASSISTENTE SOCIAL – PRECEDENTE STF - ORDEM CONCEDIDA. "O prazo 

decadencial não flui em se tratando de ato omissivo, isto é, quando a 

autoridade coatora, devidamente provocada, não responde à solicitação 

do requerente renovando-se a omissão enquanto não houver resposta à 

pretensão deduzida" (STJ - AgRg no REsp: 1377517 AL 2013/0096314-0, 

Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/06/2014, 

T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2014). A União, por 

meio da Lei n° 12.317/2010, disciplinou a jornada de trabalho dos 

profissionais de Assistente Social, abrangendo todo território nacional e 

as relações de trabalho onde estiver inserido esse profissional, não 

importando se no setor público ou privado. Conforme orientação do 

Supremo Tribunal Federal, a competência para legislar sobre as condições 

para o exercício de profissões é da União, sendo, pois, aplicável a 

legislação federal, por ser norma geral, a todos os servidores e 

profissionais da área. Precedente: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA 30H 

SEMANAIS NOS TERMOS DA LEI 8.856/94, REFERENTE A PROFISSIONAIS 
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FISIOTERAPÊUTAS E TERAPÊUTAS OCUPACIONAIS. ALEGAÇÃO DE 

VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, CAPUT, E ii, ART. 37, CAPUT E 22, i E vi, DA 

CF – CABE À UNIÃO LEGISLAR PRIVATIVAMENTE SOBRE AS CONDIÇÕES 

PARA O EXERCÍCIO DE PROFISSÕES. ASSIM, A LEI N. 8.856/1994 É A 

NORMA GERAL APLICÁVEL A TODOS OS PROFISSIONAIS DA ÁREA, 

TANTO DO SETOR PRIVADO QUANTO NO PÚBLICO. A RECUSA EM 

CONCEDER A REDUÇÃO DE JORNADA PLEITEADA OFENDEU O ART. 22, 

XVI DA CF." (STF- RE n. 589.870, Rel. Min. Eros Grau, j. 31.08.2009)”. (MS 

29019/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

05/02/2015, Publicado no DJE 26/02/2015). “MANDADO DE SEGURANÇA 

— ASSISTENTE SOCIAL — REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO — 

TRINTA (30) HORAS SEMANAIS — NÃO DIMINUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

— CABIMENTO — ART. 5º- A DA LEI Nº 8.662/1993 — ACRÉSCIMO PELA 

LEI Nº 12.317/2010 — APLICAÇÃO –SEGURANÇA CONCEDIDA. É devida a 

redução da jornada de trabalho do assistente social para trinta (30) horas 

semanais, sem diminuição da remuneração, em consonância com o 

disposto no artigo 5º-A da Lei nº 8.662/1993, acrescentado pela Lei nº 

12.317/2010, aplicável ao caso. Segurança deferida”. (MS 126138/2013, 

DR. ALBERTO PAMPADO NETO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/03/2014, Publicado no 

DJE 03/04/2014) – Destaquei. Portanto, considerando que foi 

regulamentada apenas a jornada de trabalho da categoria profissional da 

Impetrante, não se cogita de aumento de vencimentos, inexistindo ofensa 

às regras de disciplina orçamentária, devendo prevalecer a jornada de 30 

horas semanais, sem redução de salário. ISTO POSTO, e consoante a 

fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para determinar que 

a autoridade coatora proceda com a redução da carga horária de trabalho 

da Impetrante Silbene Santana de Oliveira para 30 (trinta) horas semanais, 

sem redução salarial, até decisão final a ser proferida neste writ. Deixo de 

fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a 

obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no 

caso de desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a 

obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). Notifique-se a autoridade 

coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de 

praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a 

Procuradoria do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da 

inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 

7º, II da Lei nº. 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do 

Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos 

termos do art. 12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, inclusive por Oficial 

plantonista, servindo o presente como mandado. Cuiabá/MT, 15 de janeiro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036629-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE SENATORE VARGAS RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT0018378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

DIRETOR DO CENTRO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CEFAPRO - Cuiabá (IMPETRADO)

SECRETÁRIO ESCOLAR DA COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DA ESCOLA 

ESTADUAL PROFESSORA ELIANE SIGIOGV SANTANA, SR. ALEX 

SANDRO PEGAINI (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1036629-54.2017.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por JORGE SENATORE VARGAS RODRIGUES 

contra ato indigitado coator da lavra SECRETÁRIO DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

DIRETOR DO CENTRO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CEFAPRO – Cuiabá e SECRETÁRIO 

ESCOLAR DA COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL 

PROFESSORA ELIANE SIGIOGV SANTANA todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão da medida 

liminar para que seja determinando a autoridade indigitada coatora atribua 

10 pontos referentes a 100% de assiduidade do Curso de Formação 

Continuada, em Grupos de Estudos, via PEFE. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. De acordo com o art. 96, inciso I, alínea “g”, 

da Constituição do Estado de Mato Grosso (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 31/2004), compete privativamente ao Tribunal de Justiça 

julgar originalmente Mandado de Segurança e Habeas Data contra atos do 

Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio 

Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do 

Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado e do 

Defensor Público Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do 

Diretor-Geral da Polícia Civil. Desta forma, determino com a máxima 

urgência a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para processar e julgar a presente ação, consignando as 

nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá-MT, 16 

de Janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037606-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARXWILL DO ESPIRITO SANTO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº 1037606-46.2017.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária com pedido de tutela provisória 

de urgência proposta por BRUNO MARXWILL DO ESPÍRITO SANTO em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão da tutela de 

urgência para que seja determinado de imediato a admissão do requerente 

no próximo Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, até decisão 

de mérito. Aduz, em síntese, que se submeteu ao concurso público regido 

pelo Edital nº 002/2013-SAD/SESP/MT, de 18 de novembro de 2013, para o 

cargo de soldado da PMMT, sendo aprovado nas quatro primeiras fases 

do certame, todavia, foi eliminado na quinta fase (Investigação Social) sob 

a justificativa de que possuía mais de 25 (vinte e cinco) anos quando se 

inscreveu. Relata que fora aprovada a Lei Complementar nº 555/2014, 

onde prevê a idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos para o ingresso na 

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, bem 

como argumenta que a Lei Complementar nº 580/2016 retroagiu os efeitos 

para atingir os candidatos que se encontravam com demanda judicial sem 

a ocorrência o trânsito em julgado. Pontua que restringir o amparo legal 

somente aos que já haviam ingressado com a ação judicial antes da 

promulgação da lei reveste-se de ato plenamente discriminatório e 

prejudicial, além do que requer, no mérito, a declaração da 

inconstitucionalidade do art. 204-a da Lei Complementar nº 555/2014, bem 

como julgada procedente a pretensão do autor. Ampara a sua pretensão à 

vista dos requisitos da tutela de evidência, previstos no art. 300 do 

CPC/2015. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. 

Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, 

verifico que não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 

e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 

003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se manifestou pelo 

desinteresse na conciliação, bem como a parte Autora se pronunciou pela 

desnecessidade do procedimento conciliatório ante a natureza indisponível 

de seu direito, daí por que deixo de aplicar tal providência, até mesmo para 

garantir o princípio da razoável duração do processo. No mais, para a 

concessão da tutela provisória de urgência se faz necessário se 

comprovar a evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Em cotejo 

dos interesses e direito debatido no caso em tela, diante da possibilidade 

de dano irreparável a requerente, a concessão da tutela antecipada 

contra a Fazenda Pública, não esbarra nas hipóteses de vedações 

impostas pelo art. 1º da Lei 9.494/97, razão pela qual perfeitamente 

possível a antecipação do provimento. Deste modo, resta observar se 

presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida 

excepcional. Pois bem. Como relatado, busca a parte Autora a concessão 

da tutela provisória de urgência para que seja determinado de imediato a 

admissão do requerente no próximo Curso de Formação de Soldado da 

Polícia Militar, até decisão de mérito. Em que pese louvável a argumentação 
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despendida pela parte Autora, entendo, em juízo de cognição sumaria, que 

não se mostram presentes os requisitos necessários para a concessão 

da medida pleiteada. Isso porque a Lei Complementar nº 231/2005, em seu 

art. 11, previa expressamente sobre o limite de idade exigido para 

ingresso nas carreiras militares, senão vejamos: “Art. 11. São requisitos 

para ingresso nas carreiras militares: (...) II – estar, no mínimo, com dezoito 

e, no máximo, com vinte e cinco anos; (...)”. Em consonância à legislação 

infraconstitucional supracitada, o Edital de Abertura nº 

002/2013-SAD/SESP/MT, de 18 de novembro de 2013, dispôs 

expressamente em seu item 3, in verbis: “3. DOS REQUISITOS BÁSICOS 

PARA INCLUSÃO NOS CARGOS 3.1. Os requisitos básicos para inclusão 

nos cargos são, cumulativamente, os seguintes: (...) l) ter idade mínima de 

18 (anos) anos, na data da inclusão no cargo, e máxima de 25 (vinte e 

cinco) anos até a data do encerramento das inscrições; (...)” – sem grifo 

no original. Nessa toada, o “ANEXO I – CRONOGRAMA PREVISTO” do 

Edital definiu para inscrições pela internet o período de 25.11.2013 a 

29.12.2013, sendo certo que o Impetrante, nascido em 16.05.1987, já 

havia ultrapassado o limite etário máximo para inclusão no cargo almejado. 

Outrossim, impende asseverar que a regra acerca da condição limitativa 

da idade foi alterada com a edição da Lei Complementar nº 555/2014, cujo 

art. 11, inciso II passou a fixar em 35 (trinta e cinco) anos o limite máximo 

de idade para ingresso nas instituições militares. É cediço que vigora em 

nosso ordenamento jurídico pátrio o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório ou vinculação ao edital, segundo o qual o edital é lei no 

concurso público, prescrevendo condutas que devem obrigatoriamente 

ser observadas tanto pelos agentes públicos quanto pelos candidatos. 

Assim, verifica-se que a condição etária (limite mínimo e máximo de idade) 

para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso 

possui previsão legal, exigência essa que, aliás, também constou 

expressamente no respectivo edital, obrigando, pois, igualmente a 

Administração e o candidato. Nesse sentido, mister transcrever o 

entendimento jurisprudencial pacífico do Excelso Supremo Tribunal 

Federal, o qual versa acerca da legalidade da limitação de idade, desde 

que condicionada à existência de previsão legal e aferição da sua 

razoabilidade (justificação pela natureza das atribuições do cargo a ser 

preenchido). Vejamos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO 

DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7º, XXX, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR 

PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA”. (STF - ARE: 

678112 MG, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/04/2013, Data 

de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 

PUBLIC 17-05-2013). A propósito, a matéria em cotejo se encontra 

consolidada na Súmula nº 683 do STF, onde dispõe que “o limite de idade 

para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, 

XXX, da constituição, quando possa ser justificado pela natureza das 

atribuições do cargo a ser preenchido”. Noutro ponto, o Excelso sodalício 

firmou o entendimento de que a idade deve ser demonstrada no momento 

da realização da inscrição, conforme se extrai do aresto abaixo: “Agravo 

regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. 

Fixação de limite etário. Necessidade de previsão em lei e de observância 

da razoabilidade. Momento da aferição. Inscrição. Precedentes. 1. O 

Tribunal, no ARE nº 678.112/MG, julgado sob a sistemática da 

repercussão geral, reafirmou a jurisprudência segundo a qual somente se 

afigura constitucional a fixação de idade mínima em edital de concursos 

públicos quando respaldada por lei e justificada pela natureza das 

atribuições do cargo. 2. Ausência de razoabilidade na fixação de limite 

etário de 24 (vinte e quatro) anos para ingresso no cargo de policial militar 

do estado. 3. A Suprema Corte já firmou a orientação de que o requisito 

etário deve ser comprovado na data da inscrição no certame, e não em 

momento posterior. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido”. (ARE 

901899 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 

15/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 04-03-2016 

PUBLIC 07-03-2016) – Destaquei. No caso vertente, partindo de uma 

perfunctória análise dos fatos expostos e da malha documental acostada, 

não obstante o Edital que regeu o certame indicar claramente o limite de 

idade, verifica-se que, por um lapso considerável de tempo, mencionada 

ressalva apenas foi apreciada na 5ª fase do certame – Investigação 

Documental e Funcional –, quando, então, o Requerente foi considerado 

não recomendado por não ter preenchido o requisito etário. Todavia, em 

que pese todos os gastos eventuais despendidos pelo Autor para a 

participação/continuidade no processo seletivo, o qual sequer deveria ter 

sido admitido, entendo que não atende à finalidade almejada nesta 

demanda. Ora, para o ingresso na Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso, à época da publicação do Edital nº 002/2013-SAD/SESP/MT, a Lei 

Complementar nº 231/2005 dispunha sobre os requisitos necessários para 

tal, a qual fazia expressa previsão de que o candidato aspirante a 

ingressar nas fileiras da Polícia Militar deveria ter, no máximo, 25 (vinte e 

cinco) anos de idade completos, na data de integrar na carreira. Dessa 

forma, a tese suscitada pelo Requerente, de que o critério etário previsto 

no edital do concurso foi derrogado com o novo Estatuto da PMMT (Lei 

Complementar nº 555/2014), não merece amparo, haja vista que à época 

da inscrição o demandante já não detinha o requisito da idade máxima 

exigida no edital, pois já começou o concurso com pouco mais de 27 (vinte 

e oito) anos de idade, tornando legítima a sua eliminação do certame. 

Sobre o tema, o Pretório Excelso já se manifestou quanto à aplicação da 

legislação vigente à época do certame com a finalidade de aferição dos 

requisitos imprescindíveis à inscrição, in verbis: “ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DE 

SERGIPE. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. FIXAÇÃO DE IDADE 

LIMITE EM EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EM LEI POSTERIOR. 

APLICAÇÃO RETROATIVA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. O 

Supremo Tribunal Federal possui a orientação pacífica de que é legítima a 

limitação de idade máxima para a inscrição em concurso público, desde 

que instituída por lei e justificada pela natureza do cargo a ser provido. 2. 

Segundo o firme entendimento desta Corte, os requisitos para a inscrição 

em concurso público devem ser aferidos com base na legislação vigente à 

época de realização do certame. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento”. (RE 595893 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda 

Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 

27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014) – Destaquei. E nesse mesmo sentido 

segue a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

ipsis litteris: “MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – 

CURSO DE FORMAÇÃO – LIMITAÇÃO DE IDADE (25 ANOS) – 

POSSIBILIDADE CONDICIONADA À PREVISÃO LEGAL E ANÁLISE DE 

JUÍZO DE RAZOABILIDADE – SÚMULA 683 DO STF – ALTERAÇÃO 

LEGISLATIVA QUE AMPLIA A CONDIÇÃO ETÁRIA – NÃO 

APROVEITAMENTO – TEMPUS REGIT ACTUM – PRECEDENTE STF – 

CONVOCAÇÃO DE OUTROS CANDIDATOS EM DESATENDIMENTO À 

CONDIÇÃO ETÁRIA – SITUAÇÃO QUE NÃO VIOLA A IGUALDADE E A 

ISONOMIA – APLICAÇÃO DO PRIMADO DA AUTOTUTELA 

ADMINISTRATIVA – SEGURANÇA DENEGADA. 1. Segundo orientação do 

STF, a fixação do limite etário para o ingresso na carreira militar é legal, 

desde que expressamente prevista em legislação vigente e cuja 

razoabilidade seja compatível com as exigências do cargo, aferível na data 

da inscrição no certame (AI 814164 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, 

Primeira Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 

DIVULG 10-03-2014 PUBLIC 11-03-2014). 2. Segundo o Pretório Excelso, 

“(...) os requisitos para a inscrição em concurso público devem ser 

aferidos com base na legislação vigente à época de realização do 

certame” [RE 595893 AgR], de modo que torna-se inaceitável a aplicação 

da Lei Complementar Estadual n. 555/2014, a qual ampliou o critério etário 

para 35 (trinta e cinco) anos, sob pena de ofensa ao princípio da 

segurança jurídica. 3. Inaplicável à espécie o primado da isonomia em 

razão das homologações/permissões da participação de candidatos em 

Curso de Formação de Soldado da PMMT com idade superior à previsão 

editalícia, porquanto, uma vez verificado e admitido o erro, a Administração 

pode (e deve) rever o ato, estando, pois, em consonância com o princípio 

da autotutela administrativa, sob pena da sua admissão violar o princípio 

norteador que rege todos os atos administrativos, que deve estrito 

respeito à legalidade”. (MS 180331/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2016, Publicado no DJE 

26/09/2016). De fato, a Lei Complementar nº 555/2014, a qual revogou a 

Lei Complementar nº 231/2005, apenas entrou em vigor na data de 

29.12.2014, ou seja, posteriormente ao momento definido no edital para 

constatar os requisitos de inscrição no Curso de Formação em questão, 

razão pela qual mostra-se como incabível beneficiar o Requerente, tendo 

em vista que, neste caso, aplica-se a máxima tempus regit actum. E nem 

poderia ser diferente, posto que o edital, considerado a lei do concurso, 

estabelece um vínculo entre a Administração e os candidatos, de maneira 

que alterações legislativas posteriores que restrinjam ou ampliam os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018524/1/2018 Página 368 de 679



critérios do edital não se aplicam ao certame regido por lei anterior, sob 

pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. Assim, considerando 

que a Lei Complementar nº 555/2014 não aproveita ao Requerente, porque 

posterior à homologação do certame, impõe-se o indeferimento da medida, 

ante a ausência do fumus boni iuris. Outrossim, mostra-se evidente no 

caso dos autos a ausência do periculum in mora, haja vista que o certame 

fora realizado no ano de 2013, e, somente neste momento vem o 

requerente se insurgir e pleitear suas pretensões. Desta feita, entendo 

não haver nenhuma medida que possa colocar em risco ou perecimento o 

direito aventado pelo requerente, o que afasta a concessão da medida de 

urgência. Assim, ante a ausência dos requisitos necessários para a 

concessão da tutela de urgência, indefiro o pleito inicial. ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, e ante a ausência de fundamento 

relevante que o caso denota, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA vindicada. Cite-se o Requerido Estado de Mato Grosso, por 

meio da Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, apresentar a sua 

defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a 

defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo legal e, após, 

voltem-me conclusos para sentença. Nos termos do Procedimento de 

Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil, uma vez presentes os requisitos, defiro a 

gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 16 de Janeiro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000725-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENI ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1000725-07.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Primeiramente, verifico que os 

direitos aqui em debate são de natureza indisponível, ou seja, 

insuscetíveis de ser objeto de acordo, daí porque dispenso a remessa 

deste feito ao núcleo de conciliação, nos termos do Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 relativo ao art. 334 e parágrafos do 

CPC/2015. Cite-se o Requerido, para, querendo, responder a ação no 

prazo legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

alegados pela Requerente. Nos termos do Procedimento de Controle 

Administrativo nº 165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos do art. 4º 

da Lei nº 1.060/50, defiro a Gratuidade da Justiça, servindo este como 

alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036571-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IAN BARBOSA SANTOS OAB - RJ140476 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº. 1036571-51.2017.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação 

Jurídica Tributária com pedido de Tutela Provisória de Urgência manejada 

por ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA, em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificados nos 

autos epígrafe, na qual objetiva com a concessão do provimento 

antecipatório que seja determinada a imediata intimação do requerido para 

que não imponha restrições ao desembaraço aduaneiro das mercadorias 

importadas por meio das Proformas Invoice COT 33696 e COT 33711, 

independentemente do pagamento de ICMS, até decisão de mérito. Aduz, 

em síntese, que é uma associação sem fins lucrativos, que atua no ramo 

da assistência médica e hospitalar e que foi instituída com o único 

propósito de atender às necessidades da população, sendo, portanto, 

desprovida de interesses próprios, isto é, do intuito de obtenção de lucro. 

Relata que a fim de dar continuidade a suas atividades, realizará a 

importação de equipamentos hospitalares da empresa Karl Stroz indicado 

nas Proformas Invoice COT 33696 e COT 33711 os quais serão 

incorporados em seu patrimônio. Informa que, embora seja entidade imune 

à instituição de impostos sobre o seu patrimônio, no momento que realizar 

o desembaraço aduaneiro das importações, seguramente será exigido o 

recolhimento do ICMS incidente na importação, uma vez que a parte 

requerida possui entendimento de que referido imposto não está abrangido 

pela imunidade. Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de 

urgência. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e decido. Primeiramente, 

verifico que não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 

e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 

003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse 

na conciliação, dai porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, 

para garantir o principio da razoável duração do processo. Como é sabido, 

a concessão de Tutela de urgência satisfativa, conforme prevê o art. 300 

do CPC/2015, é perfeitamente possível, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito inicial (fumus boni iuris), e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo(periculum in mora) Neste 

diapasão, demostrada a relevância dos fundamentos da demanda e 

havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, a medida que 

se impõe é a concessão da tutela almejada. Em outras palavras, para ser 

viável a concessão, é imperativo que estejam comprovados os fatos 

alegados na inicial, porque para a concessão da medida, a situação fática 

e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, poderá aguardar o 

julgamento definitivo de mérito. Como verificado, para a concessão da 

tutela de urgência se faz necessário a presença dos pressupostos legais, 

quais sejam, a relevância dos fundamentos trazidos na exordial o fumus 

boni iuris e o fundado receio ou possibilidade de dano a direito periculum in 

mora. Na hipótese dos presentes autos, pretende a Requerente a 

concessão do provimento antecipatório para que seja determinada a 

imediata intimação do requerido para que não imponha restrições ao 

desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas por meio das 

Proformas Invoice COT 33696 e COT 33711, independentemente do 

pagamento de ICMS, até decisão de mérito. Inicialmente, impende 

abalizar-se qual a abrangência da discutida imunidade, para aferir se a 

Requerente, de fato, faz jus à não-incidência constitucional. Para tanto, 

transcrevam-se as disposições pertinentes contidas na Constituição da 

República: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios: (...) VI - instituir impostos sobre: (...) c) patrimônio, renda ou 

serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades 

sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de 

assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; 

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente é uma entidade civil 

sem fins lucrativos, filantrópica, que tem por finalidade prestar assistência 

à saúde e a terceira idade, promover e dirigir a educação, exercer o 

serviço social e executar a política da assistência social, conforme se vê 

nos documentos ID n°.10963098, 10963116 e 10963119. Nesse contexto, 

ante as atividades desenvolvidas pela requerente é de salutar com base 

na regra do artigo 150, VI, alínea c, da Constituição Federal, que há 

vedação categoricamente a instituição de impostos sobre o “patrimônio, 

renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das 

entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de 

assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;” No 

tocante ao tema objeto dos autos, cumpre trazer à baila a lição de Aliomar 

Baleeiro (in Direito Tributário Brasileiro, 10ª edição, Forense, página 108), 

senão vejamos: “As Instituições... de Assistência Social, como auxiliares 

de serviços públicos, não têm capacidade econômica para pagar 

impostos. Não visam lucros ou a remuneração dos indivíduos que as 

promovem ou mantêm. A imunidade... deve abranger os impostos que por 

seus efeitos econômicos... desfalcariam o patrimônio, ou diminuiriam a 

eficácia dos serviços ou a integral aplicação das rendas aos objetivos 

específicos daquelas entidades.” Nessa mesma esteira, o entendimento 

jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal: O STF, a exemplo do seguinte 

acórdão, tem decidido que: “DIREITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE POR 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. 
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EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA A POSTULADOS CONSTITUCIONAIS 

NÃO VIABILIZA O TRÂNSITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENTIDADE 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. FABRICAÇÃO e DISTRIBUIÇÃO 

DE MEDICAMENTOS. ICMS. IMUNIDADE. A decisão agravada se apresenta 

em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no 

sentido de que a imunidade insculpida no art. 150, VI, ‘c’, da Carta Política 

também se aplica ao ICMS. À luz da moldura fática delineada no acórdão 

regional, tratando-se de entidade sem fins lucrativos, a pretensão do 

Estado de Minas Gerais de afastar do Consórcio Intermunicipal de Saúde 

da Microrregião de Ubá a imunidade do art. 150, VI, ‘c’, da Constituição da 

República resulta obstaculizada pela Súmula 279/STF. Agravo regimental 

conhecido e não provido. (RE 508072 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, 

Primeira Turma, julgado em 25/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-198 

DIVULG 08-10-2012 PUBLIC 09-10-2012)”. Assim, resta evidenciado que a 

entidade assistencial em questão não tem por finalidade atos de comércio, 

bem como não pratica a operação com o intuito comercial, motivo pelo qual 

não se enquadra no conceito de contribuinte com sói a hipótese do art. 4° 

da lei complementar 87/96, e por esta razão, mostra-se indevida a 

exigência do prévio recolhimento do ICMS. Portanto, em que pese à aptidão 

jurídica do Estado para a instituição de tributos, este só pode cria-los 

quando se amoldam aos respectivos escaninhos constitucionais, devendo 

ser observadas as suas proibições (imunidades tributárias). Ora, da 

simples leitura do dispositivo constitucional acima transcrito, é possível 

inferir que não é devido o ICMS sobre a circulação de mercadorias, uma 

vez que a requerente realizará a importação de equipamentos hospitalares 

da empresa Karl Stroz indicado nas Proformas Invoice COT 33696 e COT 

33711 os quais serão incorporados em seu patrimônio, a fim de atender as 

necessidades de sua atividade social. Imperioso consignar que, no 

presente caso, torna-se até mesmo dispensável o oferecimento de 

caução idônea, haja vista o forte fumus boni iuris demonstrado pela parte 

autora. No tocante ao periculum in mora, não há que se olvidar que 

eventual tributação indevida traz sérios prejuízos à atividade social 

desenvolvida pela requerente, acarretando em prejuízo patrimonial e 

financeiro, haja vista que os custos a serem suportados com a 

armazenagem e desembaraço além do tempo já estipulado afeta 

diretamente no serviço prestado aos pacientes beneficiados. Diante disso, 

impõe-se, pois, o deferimento da liminar. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA no sentido de 

determinar a requerida que se abstenha de impor restrições no 

desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas por meio das 

Proformas Invoice COT 33696 e COT 33711, independentemente do 

pagamento de ICMS, até decisão final. Cite-se o Requerido para, querendo, 

apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do 

CPC/2015. No mais, por se tratar de interesse individual disponível, bem 

como nos termos do Ato Administrativo nº. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso 

o parecer do MP. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no 

prazo legal e, após, cls. para sentença. Nos termos do Procedimento de 

Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil, uma vez presentes os requisitos, defiro a 

gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 16 de Janeiro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037669-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO BALLEN ORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA PERIN CAMARA OAB - MT17014/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1037669-71.2017.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária com Pedido de Antecipação 

dos Efeitos da Tutela proposta por LUIZ FERNANDO BALLEN ORO, em 

face de MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando, com a concessão do 

provimento antecipatório, que seja determinado ao requerido que proceda 

com a imediata nomeação do requerente no cargo ao qual restou 

classificado, até decisão final da presente ação. Relata, em síntese, que 

participou do concurso público, regido pelo Edital n. 002/2015-SME, de 30 

de Setembro de 2015, para o provimento de cargo efetivo de Técnico em 

Administração Escolar. Assevera que o Edital do certame previa 26 (vinte 

e seis) vagas para ampla concorrência, 04 (quatro) vagas para pessoas 

com deficiência e 08 (oito) vagas para índios e negros. Consigna que ficou 

classificado na 40ª colocação, e até o presente momento foram nomeadas 

os candidatos classificados até a colocação de n°. 30, contudo, assevera 

que existem servidores em contrato temporário exercendo as mesmas 

funções, bem como, aduz que fora realizado abertura de edital de seleção 

de contratos temporários, de modo que entende que as autoridades 

coatoras estão violando seu direito. Ampara a sua pretensão à vista dos 

requisitos da tutela de evidência, previstos no art. 300 do CPC/2015. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, verifico que não 

se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do 

CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, 

a Fazenda Pública Estadual já se manifestou pelo desinteresse na 

conciliação, daí por que deixo de aplicar tal providência, até mesmo para 

garantir o princípio da razoável duração do processo. Para a concessão 

da tutela antecipada se faz necessário se comprovar a evidência da 

probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há que se olvidar que a 

construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em 

face da Fazenda Pública. Busca o autor a concessão do provimento 

antecipatório, para que seja que seja determinado ao requerido que 

proceda com a imediata nomeação do requerente no cargo ao qual restou 

classificado, até decisão final da presente ação. Pois bem. Compulsando 

os autos, denota-se dos documentos carreado aos autos, ID nº 11146565 

e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença 

dos requisitos autorizadores para a concessão do provimento 

antecipatório pleiteado. Isso porque, a documentação apresentada não me 

convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que o requerente 

não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo 

praticado pelo requerido, bem como não acostou documentos capazes de 

evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao Município de 

Cuiabá/MT. Além disso, não verifico como presentes as provas, ao menos 

neste momento, que demonstrem que ocorreu a nomeação de pessoas em 

caráter temporário de forma precária para a vaga a qual concorreu no 

certame. Ademais é sabido que os processos seletivos realizados para a 

contração de servidores temporários tem caráter excepcional, e tem o 

condão de possibilitar ao Ente Público o pleno funcionamento da maquina 

pública, sendo que os servidores porventura nomeados estarão a 

substituir períodos de férias e licenças de servidores efetivos. Desta feita, 

pelo menos neste momento, entendo que não restou demonstrada a 

precariedade nas nomeações, bem como a preterição do requerente ao 

cargo almejado. Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para 

a concessão do provimento antecipatório, impõe-se o indeferimento da 

medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A 

LIMINAR a vindicada. Cite-se o Requerido Estado de Mato Grosso, por 

meio da Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, apresentar a sua 

defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a 

defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo legal e, após, 

voltem-me conclusos para sentença. Nos termos do Procedimento de 

Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil, uma vez presentes os requisitos, defiro a 

gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 16 de Janeiro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038216-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TONI CARLOS SANCHES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO JULIO BENTO JUNIOR OAB - MT15302/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1038216-14.2017.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 
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medida liminar impetrado por TONI CARLOS SANCHES contra ato indigitado 

coator da lavra do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA IBFC – 

INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando com a 

concessão da liminar que seja determinada à autoridade coatora que 

proceda com a correção da prova discursiva do impetrante dentro dos 

limites legais. Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do 

periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de 

Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em Mandado de Segurança visa resguardar “possível direito da 

Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. No que tange a competência para processar e 

julga o mandamus, entendo que, é aquela do foro da Comarca da sede 

funcional da impetrada, consoante entendimento exarado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, senão vejamos: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPETRAÇÃO POR ENTIDADE 

ASSOCIATIVA. SERVIDORES E PENSIONISTAS DO DNOCS. EFEITOS DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE AÇÃO COLETIVA. JUÍZO DA SEDE 

FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA. CRITÉRIO DO ÂMBITO DE 

ATRIBUIÇÕES DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA IMPETRADA. 

REALINHAMENTO DE VOTO. 1. A interpretação do art. 2º-A da Lei n. 

9.494/1997 comporta, a princípio, a existência de mais de um juízo 

competente para processar e julgar a controvérsia levada ao Judiciário. 2. 

No caso concreto, a autoridade coatora é o Diretor-Geral do Departamento 

Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, autarquia federal sediada 

provisoriamente em Fortaleza/CE (art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 

4.229/1963). Assim, a competência absoluta para apreciar o mandado de 

segurança (individual ou coletivo) é da Justiça Federal daquela localidade, 

não havendo fundamento para limitação territorial da eficácia do 

provimento do julgado aos substituídos com domicílio na circunscrição do 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 3. Na espécie, a eficácia do título 

judicial deve estar relacionada aos limites geográficos pelos quais se 

estendem as atribuições da autoridade administrativa (Diretor-Geral do 

DNOCS), e não aos substituídos domiciliados no âmbito de jurisdição do 

órgão prolator da decisão. 4. Realinho o voto anteriormente proferido. 

Agravo regimental interposto pela ASSECAS provido. (AgRg no AgRg no 

AgRg no REsp 1366615/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 24/11/2015). No mesmo sentido o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: 

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — COMPETÊNCIA — 

NATUREZA ABSOLUTA — FIXAÇÃO — SEDE FUNCIONAL DA 

AUTORIDADE INDICADA COATORA. A competência para processar e 

julgar mandado de segurança, além de possuir natureza absoluta, é 

estabelecida em atenção ao local da sede funcional da autoridade indicada 

coatora. Recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso provido. 

Recurso da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do 

Estado de Mato Grosso – AGER prejudicado. (Ap 136778/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 14/03/2017). 

Outrossim, interessante trazer a baila lição de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data – (26ª edição - Malheiros Editores), 

sobre a matéria em foco: "A competência para julgar mandado de 

segurança define-se pela categoria da autoridade coatora e pela sua sede 

funcional. Normalmente, a Constituição da República e as leis de 

organização judiciária especificam essa competência (...).” Pois bem. Em 

análise aos fatos expostos verifica-se que a autoridade coatora indicada 

possui sede funcional na Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86 - Chácara 

Agrindus -CEP 06763-020 - Taboão da Serra- SP, conforme indicado pela 

impetrante. Desta forma, constata-se, de plano, a incompetência deste 

Juízo para processar e julgar o presente writ, em face da existência de 

óbice legal intransponível, ou seja, a sede da autoridade indicada como 

coatora é quem fixa competência para processar e julgar a espécie. 

Assim, o presente mandamus deve ser declinado em razão da 

incompetência de ser processado e julgado perante este Juízo. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, DECLINO DA COMPETÊNCIA 

para uma das varas cíveis da Comarca de Taboão da Serra- SP, haja vista 

a incompetência deste juízo, nos termos do art’s. 42, 46 ss. do CPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 17 de 

Janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038672-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MASSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Regulador da Agência Estadual dos Serviços Públicos Delegados 

de Mato Grosso AGER MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

M A N D A D O  D E  S E G U R A N Ç A .  P R O C E S S O  N º .  : 

1038672-61.2017.8.11.0041 (PJE 3). Vistos, etc. Cuida-se a espécie de 

Mandado de Segurança, impetrado por ANTÔNIO DE SOUZA MASSA, 

devidamente qualificada nos autos em epígrafe, contra ato indigitado 

coator de lavra do PRESIDENTE DA AGER – AGÊNCIA ESTADUAL DE 

REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, objetivando em sede liminar, a imediata suspensão da 

multa imposta pela AGER, bem como suspenda a proibição de trabalhar 

com o taxi, até decisão de mérito. Aduz, em síntese, que é taxista desde 

2002, e atualmente encontra-se devidamente registrado e autorizado a 

exercer a atividade profissional no Município de São Pedro da CIPA/MT. 

Sustenta que no dia 29.09.2017, na região central do município de São 

Pedro da CIPA–MT, foi autuado em virtude de supostamente ter praticado a 

infração prevista no Artigo 57, inciso II, da Lei Complementar nº. 432/2011 

e alterações da LC 149/2003, tendo, por consequência, seu veículo 

apreendido. Sustenta ainda, ser ato ilegal e arbitrário o confisco de seu 

veículo visando coagir o pagamento de tributo, consoante reiteradas 

decisões das Cortes Superiores, e que a retenção indevida do seu veículo 

está impedindo o livre exercício da atividade profissional. No mérito, requer 

a concessão em definitivo da segurança. Ampara a sua pretensão à vista 

do fumus boni iuris e do periculum in mora. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e decido. À vista da nova legislação que passou a 

disciplinar o mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº. 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Como 

relatado, a impetrante busca o deferimento da medida liminar para o fim de 

obter a imediata restituição dos bens, indevidamente apreendido e a 

imediata suspensão da multa imposta pela AGER, bem como suspenda a 

proibição de trabalhar com o taxi, até decisão de mérito. Pois bem. Consta 

dos autos que o impetrante foi autuado em virtude de supostamente ter 

praticado a infração prevista no Artigo 57, inciso II, da Lei Complementar 

nº. 432/2011 e alterações da LC 149/2003, tendo, por consequência, seu 

veículo apreendido. A priori, cumpre destacar que o impetrante foi autuado 

em razão de realizar o transporte intermunicipal de passageiro não 

concedido ou permitido, e por esta razão, foi lhe aplicada a penalidade 

prevista no inciso II do artigo 57, in verbis: Art. 57. A penalidade de 

apreensão do veículo será aplicada imediatamente após a lavratura de 

auto de infração e inventário do veículo, ensejando o reboque do mesmo 

até o pátio de recolhimento mais próximo e mais a imposição de multa, 

sendo aplicada: (...) omissis II - no valor de 200 (duzentos) Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, às transportadoras, 

qualquer pessoa física ou jurídica, no caso de operação de serviço de 

transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros não concedido 

ou permitido pelo Poder Concedente ou pela AGER/MT, sem prejuízo dos 
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demais procedimentos previstos nesta lei complementar e no regulamento 

do serviço e da apuração da responsabilidade civil ou criminal; Entretanto, 

A Lei Complementar nº 149/2003, que disciplina o serviço de transporte 

intermunicipal de passageiros não proíbe que taxistas licenciados 

conduzam pessoas de um município a outro em viagem particular e 

eventual, conforme disposto em seu art. 29 § 1°, senão vejamos: “Art. 29 

a exploração de serviços privados de transporte intermunicipal de 

pessoas, obrigatoriamente, será precedida de autorização para 

fretamento, de acordo com as disposições estabelecidas em decreto ou 

normas específicas, observadas todas as obrigações da transportadora e 

da adequação dos serviços dispostos nesta lei complementar. § 1º Fica 

excluído da exigência da autorização de que trata este artigo o serviço 

regular de táxi, ainda que em viagem intermunicipal, observado o disposto 

na legislação que dispõe sobre o setor...” Desta feita, ante a legislação 

acima referida, entendo que o ato emanado pela autoridade coatora se 

mostra desarrazoado, arbitrário e ilegal, uma vez que não está em 

consonância com a legislação vigente. Isso porque, ao proceder com a 

vedação ao exercício de transporte intermunicipal de passageiros, em 

relação ao taxista, haverá inovação no ordenamento jurídico, e por 

consequência, manifestas violações a direitos constitucionalmente 

assegurados. Não se pode tolir o direito do profissional taxista 

desenvolver seu labor, ainda transporte intermunicipal de passageiros, 

desde que esteja devidamente habilitado, com a licença válida, e que 

esteja em obediência às normas de trânsito, bem como que não haja a 

caracterização da habitualidade, clandestinidade e a concorrência desleal 

com as empresas devidamente licenciadas ao transporte coletivo. A 

proposito, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se 

manifestou reiteradas vezes acerca do tema em comento, senão vejamos: 

APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - INADMISSÃO DO MANDADO DE 

SEGURANÇA CARATÉR NORMATIVO - NÃO CONFIGURAÇÃO - AÇÃO 

PREVENTIVA - TRANSPORTE INTERMUNICIAL DE PASSAGEIROS POR 

MEIO DE TÁXI - ATIVIDADE AUTORIZADA POR LEI - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. Os atos praticados pelas autoridades tidas 

como coatoras, representando a AGER, autarquia especial, por serem 

revestidos dos atributos dos atos administrativos, são passíveis de 

mandado de segurança. É possível manejar ação mandamental preventiva. 

a Lei complementar nº 149/2003 - dispõe sobre o regime de concessão e 

autorização dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de 

passageiros do Estado de Mato Grosso. (Apelação / Remessa Necessária 

13283/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, 

Publicado no DJE 20/02/2015). AGRAVO POR INSTRUMENTO. MANDADO 

DE SEGURANÇA. LIMINAR PARA PROIBIR A AGER DE APREENDER TÁXI 

EM RAZÃO DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. 

RELEVANTE FUNDAMENTO E PERIGO NA DEMORA. CARACTERIZAÇÃO. 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 29, §1º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 

149/2003. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

Restando demonstrada a pertinência jurídica do fundamento invocado e o 

perigo na demora, é de se suspender o ato impugnado. (AI 69592/2013, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2013, Publicado no DJE 

21/11/2013). Assim, entendo presente o fumus boni iuris. O periculum in 

mora, evidencia-se na medida que o veículo do impetrante é indispensável 

para o exercício de sua profissão. Do contrário, manter o ato exarado pela 

AGER-MT, estaríamos seriamente cessando a única fonte de renda do 

taxista, posto que seu objeto de trabalho está apreendido. Portanto, 

concluo, em juízo de cognição sumária, que não pode subsistir a cobrança 

da multa imposta por fato inexistente, sem o devido contraditório e ampla 

defesa, bem como utilizada como caráter sancionatório e coator, haja vista 

o condicionamento do pagamento da multa para liberação do veículo, o que 

entendo violar, por demais, garantias arduamente conquistadas no 

decorrer da história. Desta forma, presente os requisitos processuais, a 

medida que se impõe é o deferimento da liminar. ISTO POSTO, e consoante 

a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada na exordial, para 

determinar que a autoridade coatora proceda com à imediata liberação do 

veículo do impetrante, bem como para suspender a multa imposta pela 

AGER, e ainda, para suspender a proibição imposta pela notificação 

apresentada AGER, no tocante ao desenvolvimento do labor com o taxi, 

até decisão final a ser proferida neste writ. Notifique-se a autoridade 

coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de 

praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a 

Procuradoria do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da 

inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 

7°, II da Lei nº. 12.016/2009. Após, colha-se parecer do Ministério Público 

no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da Lei nº. 

12.016/2009. No mais, nos termos do Procedimento de Controle 

Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil, uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da 

justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Com estas providências, 

voltam-me cls. para sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, inclusive por OFICIAL PLANTONISTA, SE NECESSÁRIO, 

SERVINDO O PRESENTE DE MANDADO. Cuiabá/MT, 17 de Janeiro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000800-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO POMPEO PAES DE CAMPOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - MT7252/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5) PROCESSO N. 

1000800-75.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por ANTÔNIO POMPEU PAES DE CAMPOS, com 

supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato tido por ilegal de ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO, SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DE CUIABÁ E DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT objetivando 

liminarmente, seja determinado o licenciamento do veículo 

PAS/AUTOMÓVEL marca IMP/TOYOTA HILUX SW4, ANO 2014/MODELO 

2015, COR BRANCA, PLACAS OBR 7921, RENAVAM 01016592520 sem o 

pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual. No mérito, que seja concedida a segurança, 

confirmando a liminar eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário 

relato. É o relato. Decido. À vista da legislação que disciplina o mandado 

de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão 

de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente, cumpre salientar 

que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em mandado de segurança visa resguardar "possível direito da 

parte Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Pois bem. Como alhures relatado, busca o Impetrante com a concessão da 

medida liminar a determinação para que o veículo PAS/AUTOMÓVEL marca 

IMP/TOYOTA HILUX SW4, ANO 2014/MODELO 2015, COR BRANCA, 

PLACAS OBR 7921, RENAVAM 01016592520 seja licenciados sem o 

pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual. Analisando sumariamente os autos, vejo que não há 

demonstração de que houve a notificação regular do Impetrante para 

exercer o direito de defesa. É necessário, para tanto, a dupla notificação, 

ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em seguida o julgamento 

da regularidade deste e, só então, em caso positivo, é aplicada a 

penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e da Súmula 

312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não houve 
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cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das multas 

apresentadas (ID: 11384744), denota-se que não se observou a exigência 

da dupla notificação à parte infratora, conforme aludem os artigos 280 c/c 

281 e 282 da legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela 

qual, a sua imposição é ilegal. Nestes termos tem assentado a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA– 

LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CONDICIONADO AO 

PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - 

SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a renovação da licença de 

veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado, 

Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 150975/2013, 

DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Assim, o 

condicionamento do ato de licença ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que neste caso 

entendo ser o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. Dessa 

forma, a ausência da notificação regular corrobora a ilegalidade do ato, 

restando evidenciada, neste momento, a fumaça do bom direito. O 

periculum in mora é evidente na medida em que a ausência do 

licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do bem, 

fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de ineficácia, 

caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO POSTO, e 

com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos 

da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que licencie o veículo PAS/AUTOMÓVEL marca 

IMP/TOYOTA HILUX SW4, ANO 2014/MODELO 2015, COR BRANCA, 

PLACAS OBR 7921, RENAVAM 01016592520, sem a exigência do 

pagamento prévio das multas. Por oportuno, em consonância ao princípio 

da celeridade, intime-se o impetrante para no prazo legal, retificar o polo 

passivo do presente mandamus, passando a integrar como autoridade 

coatora o Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - 

DETRAN/MT. Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda 

via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações de 

praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 

12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão de representação judicial da 

autarquia e à Procuradoria do Estado, enviando-lhe cópia da inicial, para 

que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas 

ao MP e conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, com a 

urgência. Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1010307-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO LEMES SANTANA (IMPETRANTE)

MATOSALEM RIBEIRO SANTOS (IMPETRANTE)

ISAQUE DE CARVALHO SILVA (IMPETRANTE)

ALESSANDRO WAGNER SILVA DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

DENILSON VIEIRA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

ALLISON MARLLON ANUNCIACAO ALCANTARA LEMES (IMPETRANTE)

RONICLEVIO FRANCISCO NERIS (IMPETRANTE)

LUCIANA FERNANDA GRANDER WEBERICH (IMPETRANTE)

TANIO AMORIM DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS 

(IMPETRADO)

IBADE- INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1020464-29.2017.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por LUCIANA FERNANDA GRANDER WEBERICH E 

OUTROS contra ato indigitado coator da lavra do INSTITUTO BRASILEIRO 

DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE, SECRETÁRIO DE 

ESTADO DE DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão 

da medida liminar para que seja determinando a anulação das questões em 

tela, atribuindo os pontos à nota final das impetrantes e, 

consequentemente, seja realizada sua nova classificação na lista de 

aprovados, bem como seja concedido desde já, que havendo aprovação, 

que as mesmas façam os exames necessários da segunda fase 

conforme disposto no edital, até decisão definitiva. Aduzem, em síntese, 

que concorreram a uma vaga no cargo de Agente Penitenciário do Estado 

de Mato Grosso no concurso deflagrado pelo edital n° 01/2016/SEJUDH. 

Relata que, após a realização do certame constatou que um número 

significativo de questões devem ser anuladas, uma vez que, entende 

estar em desconformidade com o que se exige em um concurso público. 

Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de evidência, 

previstos no art. 300 do CPC/2015. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento 

e Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado 

de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão 

de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em Mandado de Segurança visa resguardar “possível direito da 

Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. No caso dos autos, busca os impetrantes com a 

concessão da medida liminar a anulação das questões em tela, atribuindo 

os pontos à nota final das impetrantes e, consequentemente, seja 

realizada sua nova classificação na lista de aprovados, bem como seja 

concedido desde já, que havendo aprovação, que as mesmas façam os 

exames necessários da segunda fase conforme disposto no edital, até 

decisão definitiva. Pois bem. No que tange aos concursos público, 

interessante a lição de José dos Santos Carvalho Filho, ao asseverar que: 

"Concurso Público é o procedimento administrativo que tem por fim aferir 

as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento 

de cargos e funções públicas. Na aferição pessoal, o Estado verifica a 

capacidade intelectual, física e psíquica de interessados em ocupar 

funções públicas e no aspecto seletivo são escolhidos aqueles que 

ultrapassam as barreiras opostas no procedimento, obedecidas sempre à 

ordem de classificação. Cuida-se, na verdade, do mais idôneo meio de 

recrutamento de servidores públicos." ("in" Manual de direito 

administrativo, 7. ed., Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2001, p. 472). Cumpre 

destacar, que há alguns princípios que norteiam os Concursos Públicos, 

em especial, e para elucidação do caso ora em comento, destaco o 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que na lição de 

Marçal Justen Filho, assevera que: “A discricionariedade administrativa se 

exercita muito mais fortemente no momento da elaboração do regulamento 

do que quando de sua aplicação. O procedimento de seleção se vincula 

ao edital, sob pena de nulidade da decisão. Se houver contradição entre o 

regulamento e a decisão, prevalecerá o regulamento. (Curso de Direito 

Administrativo. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 913)”. 

No caso sub judice, os autores entendem que as questões do certame 

estão em desconformidade com o que se exige em concurso público, 

sendo que em algumas há dubiedade de respostas e em outras se quer há 

alternativa correta e outras ao menos consta no conteúdo programático do 

Edital. Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos 

acostados, notadamente os documentos de ID nº 5862946 e seguintes, 

não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão do provimento pleiteado. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus 

boni juris, uma vez que os impetrantes não demonstraram de forma 

cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade 

coatora, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a 

aludida conduta atribuída ao IBADE. Outrossim, asseverasse que, ao 

Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo está 

em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, 

verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, 
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entretanto, interferir no mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o 

ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua 

invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. 

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao 

ressaltar que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, 

substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos 

candidatos e notas a elas atribuídas sob sua ótica de interpretação, senão 

vejamos: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. 

CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO OBJETIVA. PRETENSÃO DE 

ANULAÇÃO DE QUESTÕES POR APARENTE DUPLICIDADE DE 

RESPOSTAS CORRETAS OU POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA CORRETA. 

INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER 

JUDICIÁRIO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL INCOMPLETA. DESCARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO 

CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. TESE SEDIMENTADA EM 

JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

RE 632.853/CE. 1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos 

interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência 

de prestação jurisdicional tampouco viola o art. 535 do CPC/1973. 

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. "Não compete ao Poder 

Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para 

avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas (...). 

Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do 

conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" 

(RE 632.853/CE, Relator Min. Gilmar Mendes). 3. O caso concreto não 

cuida da referida exceção, mas de confrontar-se o resultado divulgado 

pela comissão examinadora com as convicções pessoais do candidato 

com o fim de que prevaleça o entendimento que ele julga mais 

consentâneo com a literatura profissional. 4. Agravo interno não provido. 

No mesmo diapasão, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO 

DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ANULAÇÃO DE QUESTÃO – 

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – EXAME JUDICIAL – INVIABILIDADE – ERRO 

GROSSEIRO – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTE STF – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Na esteira do firme 

entendimento do Superior Tribunal Federal, a competência do Poder 

Judiciário limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital 

ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, 

sendo vedada a análise das questões das provas e dos critérios 

utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é exclusiva da 

banca examinadora. Assim, à banca examinadora é conferido o mérito da 

análise administrativa das questões de prova, não podendo o Judiciário 

invadir tal competência, sob pena de indevida intervenção em ato 

discricionário da Administração. 2. Inexistindo erro grosseiro, ilegalidade, 

desproporcionalidade ou ofensa à impessoalidade, descabe cogitar-se a 

anulação de questão objurgada, sob pena de acarretar nítida ingerência 

do Judiciário sobre os critérios de avaliação efetivados pela instituição 

realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de 

correção da prova respectiva, o que é vedado pela jurisprudência dos 

Tribunais pátrios. (Ap 167022/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017) Dessa maneira, em análise 

perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, não vislumbro, 

nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores 

da concessão do provimento antecipatório, qual seja, fumus boni iuris 

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a 

concessão da liminar, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. 

Notifique-se a autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta 

decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 

no presente feito, nos termos do art. 12.016/09. Nos termos do 

Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, 

voltam-me os autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 18 de Janeiro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014080-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YOHAN CEZAR GOMES MAIERHOFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1014080-50.2017.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade com Pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela Inaudita Altera Pars proposta por 

YOHAN CEZAR GOMES MAIERHOFER, em face de ESTADO DE MATO 

GROSSO e INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO - IBADE, objetivando, com a concessão do provimento 

antecipatório, que seja determinado o prosseguimento do autor nas 

próximas fases do concurso público, asseverando que, caso seja 

aprovado nas demais fases, estará na condição sub judice, até decisão 

final da presente ação. Aduz, em síntese, que concorreu a uma vaga ao 

cargo de Agente Penitenciário do Estado de Mato Grosso no concurso 

deflagrado pelo edital n° 01/2016/SEJUDH. Relata que, após a realização 

do certame constatou que um número significativo de questões devem ser 

anuladas, uma vez que, entende estar em desconformidade com o que se 

exige em um concurso público. Ampara a sua pretensão à vista dos 

requisitos da tutela de evidência, previstos no art. 300 do CPC/2015. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, verifico que não 

se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do 

CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, 

a Fazenda Pública Estadual já se manifestou pelo desinteresse na 

conciliação, daí por que deixo de aplicar tal providência, até mesmo para 

garantir o princípio da razoável duração do processo. Para a concessão 

da tutela antecipada se faz necessário se comprovar a evidência da 

probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há que se olvidar que a 

construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em 

face da Fazenda Pública. Busca o autor a concessão do provimento 

antecipatório, para que seja que seja determinado o prosseguimento nas 

próximas fases do concurso público, asseverando que, caso seja 

aprovado nas demais fases, estará na condição sub judice, até decisão 

final da presente ação. Pois bem. No que tange aos concursos público, 

interessante a lição de José dos Santos Carvalho Filho, ao asseverar que: 

"Concurso Público é o procedimento administrativo que tem por fim aferir 

as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento 

de cargos e funções públicas. Na aferição pessoal, o Estado verifica a 

capacidade intelectual, física e psíquica de interessados em ocupar 

funções públicas e no aspecto seletivo são escolhidos aqueles que 

ultrapassam as barreiras opostas no procedimento, obedecidas sempre à 

ordem de classificação. Cuida-se, na verdade, do mais idôneo meio de 

recrutamento de servidores públicos." ("in" Manual de direito 

administrativo, 7. ed., Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2001, p. 472). Cumpre 

destacar, que há alguns princípios que norteiam os Concursos Públicos, 

em especial, e para elucidação do caso ora em comento, destaco o 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que na lição de 

Marçal Justen Filho, assevera que: “A discricionariedade administrativa se 

exercita muito mais fortemente no momento da elaboração do regulamento 

do que quando de sua aplicação. O procedimento de seleção se vincula 

ao edital, sob pena de nulidade da decisão. Se houver contradição entre o 

regulamento e a decisão, prevalecerá o regulamento. (Curso de Direito 

Administrativo. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 913)”. 

No caso sub judice, o autor entende que as questões do certame estão 

em desconformidade com o que se exige em concurso público, sendo que 

em algumas há dubiedade de respostas e em outras se quer há alternativa 

correta e outras ao menos consta no conteúdo programático do Edital. Em 

análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, 

notadamente os documentos de ID nº 6815629 e seguintes, não vislumbro, 

nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores 
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da concessão do provimento antecipatório pleiteado. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus 

boni juris, uma vez que o autor não demonstrou de forma cristalina a 

irregularidade no ato administrativo praticado pelas Requeridos, bem como 

não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta 

atribuída ao IBADE. Outrossim, asseverasse que, ao Poder Judiciário 

compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em consonância 

com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há 

ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir 

no mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou 

à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não 

permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. Nesse sentido a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao ressaltar que não 

compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca 

examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a 

elas atribuídas sob sua ótica de interpretação, senão vejamos: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. 

CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO OBJETIVA. PRETENSÃO DE 

ANULAÇÃO DE QUESTÕES POR APARENTE DUPLICIDADE DE 

RESPOSTAS CORRETAS OU POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA CORRETA. 

INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER 

JUDICIÁRIO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL INCOMPLETA. DESCARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO 

CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. TESE SEDIMENTADA EM 

JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

RE 632.853/CE. 1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos 

interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência 

de prestação jurisdicional tampouco viola o art. 535 do CPC/1973. 

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. "Não compete ao Poder 

Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para 

avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas (...). 

Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do 

conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" 

(RE 632.853/CE, Relator Min. Gilmar Mendes). 3. O caso concreto não 

cuida da referida exceção, mas de confrontar-se o resultado divulgado 

pela comissão examinadora com as convicções pessoais do candidato 

com o fim de que prevaleça o entendimento que ele julga mais 

consentâneo com a literatura profissional. 4. Agravo interno não provido. 

No mesmo diapasão, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO 

DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ANULAÇÃO DE QUESTÃO – 

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – EXAME JUDICIAL – INVIABILIDADE – ERRO 

GROSSEIRO – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTE STF – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Na esteira do firme 

entendimento do Superior Tribunal Federal, a competência do Poder 

Judiciário limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital 

ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, 

sendo vedada a análise das questões das provas e dos critérios 

utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é exclusiva da 

banca examinadora. Assim, à banca examinadora é conferido o mérito da 

análise administrativa das questões de prova, não podendo o Judiciário 

invadir tal competência, sob pena de indevida intervenção em ato 

discricionário da Administração. 2. Inexistindo erro grosseiro, ilegalidade, 

desproporcionalidade ou ofensa à impessoalidade, descabe cogitar-se a 

anulação de questão objurgada, sob pena de acarretar nítida ingerência 

do Judiciário sobre os critérios de avaliação efetivados pela instituição 

realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de 

correção da prova respectiva, o que é vedado pela jurisprudência dos 

Tribunais pátrios. (Ap 167022/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017) Dessa maneira, em análise 

perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, não vislumbro, 

nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores 

da concessão do provimento antecipatório, qual seja, probabilidade do 

direito. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a 

concessão do provimento antecipatório, impõe-se o indeferimento da 

medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO O 

PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado. Cite-se os Requeridos, para, 

querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 

183 do CPC/2015. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo 

n. 165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. No mais, por se tratar de interesse 

individual disponível, bem como nos termos do Ato Administrativo nº 

006/2003/PGJ-CGMT, afasto o mister do Ministério Público em manifestar 

na causa, conforme diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo legal 

e, após, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 18 de Janeiro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008553-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS FERREIRA MENDES (IMPETRANTE)

THIAGO ROSSI QUINTINO MENDONCA (IMPETRANTE)

WEVERTHON FERNANDES ALVES (IMPETRANTE)

MARCIO JOSE DA SILVA (IMPETRANTE)

MIGUEL JULIANO SALES RIBEIRO (IMPETRANTE)

JOAO CARLOS MACEDO (IMPETRANTE)

JOSENILDO SEVERINO DE LIMA (IMPETRANTE)

ARACILDO RAIMUNDO CONCEICAO DA SILVA (IMPETRANTE)

MICHAEL ROBERTO GUEDES DOS SANTOS (IMPETRANTE)

JOELTON DE SOUSA (IMPETRANTE)

KELLY CRISTINA ANTUNES FARIA SILVA (IMPETRANTE)

EDSON NAZARIO DA SILVA JUNIOR (IMPETRANTE)

ROBSON DE CARVALHO OLIVEIRA (IMPETRANTE)

FRANCIELLE FERREIRA REZENDE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS 

(IMPETRADO)

IBADE- INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1008553-20.2017.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por FRANCIELLE FERREIRA REZENDE DA 

FONSECA E OUTROS contra ato indigitado coator da lavra do DIRETOR DO 

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – 

IBADE, SECRETÁRIO DE ADJUNTO DE DIREITOS HUMANOS DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, objetivando a concessão da medida liminar para que seja 

determinando a anulação das questões em tela, atribuindo os pontos à 

nota final das impetrantes e, consequentemente, seja realizada sua nova 

classificação na lista de aprovados, bem como seja concedido desde já, 

que havendo aprovação, que as mesmas façam os exames necessários 

da segunda fase conforme disposto no edital, até decisão definitiva. 

Aduzem, em síntese, que concorreram a uma vaga no cargo de Agente 

Penitenciário do Estado de Mato Grosso no concurso deflagrado pelo 

edital n° 01/2016/SEJUDH. Relata que, após a realização do certame 

constatou que um número significativo de questões devem ser anuladas, 

uma vez que, entende estar em desconformidade com o que se exige em 

um concurso público. Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da 

tutela de evidência, previstos no art. 300 do CPC/2015. Instruiu a inicial 

com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que passou a 

disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). 

Primeiramente cumpre salientar que o Mandado de Segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida 

liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar 
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“possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. No caso dos autos, busca os 

impetrantes com a concessão da medida liminar a anulação das questões 

em tela, atribuindo os pontos à nota final das impetrantes e, 

consequentemente, seja realizada sua nova classificação na lista de 

aprovados, bem como seja concedido desde já, que havendo aprovação, 

que as mesmas façam os exames necessários da segunda fase 

conforme disposto no edital, até decisão definitiva. Pois bem. No que tange 

aos concursos público, interessante a lição de José dos Santos Carvalho 

Filho, ao asseverar que: "Concurso Público é o procedimento 

administrativo que tem por fim aferir as aptidões pessoais e selecionar os 

melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas. Na 

aferição pessoal, o Estado verifica a capacidade intelectual, física e 

psíquica de interessados em ocupar funções públicas e no aspecto 

seletivo são escolhidos aqueles que ultrapassam as barreiras opostas no 

procedimento, obedecidas sempre à ordem de classificação. Cuida-se, na 

verdade, do mais idôneo meio de recrutamento de servidores públicos." 

("in" Manual de direito administrativo, 7. ed., Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 

2001, p. 472). Cumpre destacar, que há alguns princípios que norteiam os 

Concursos Públicos, em especial, e para elucidação do caso ora em 

comento, destaco o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, 

que na lição de Marçal Justen Filho, assevera que: “A discricionariedade 

administrativa se exercita muito mais fortemente no momento da 

elaboração do regulamento do que quando de sua aplicação. O 

procedimento de seleção se vincula ao edital, sob pena de nulidade da 

decisão. Se houver contradição entre o regulamento e a decisão, 

prevalecerá o regulamento. (Curso de Direito Administrativo. 10ª. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 913)”. No caso sub judice, os 

autores entendem que as questões do certame estão em 

desconformidade com o que se exige em concurso público, sendo que em 

algumas há dubiedade de respostas e em outras se quer há alternativa 

correta e outras ao menos consta no conteúdo programático do Edital. Em 

análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, 

notadamente os documentos de ID nº 5576959 e seguintes, não vislumbro, 

nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores 

da concessão do provimento pleiteado. Isso porque, a documentação 

apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma 

vez que os impetrantes não demonstraram de forma cristalina a 

irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade coatora, bem 

como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta 

atribuída ao IBADE. Outrossim, asseverasse que, ao Poder Judiciário 

compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em consonância 

com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há 

ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir 

no mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou 

à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não 

permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. Nesse sentido a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao ressaltar que não 

compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca 

examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a 

elas atribuídas sob sua ótica de interpretação, senão vejamos: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. 

CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO OBJETIVA. PRETENSÃO DE 

ANULAÇÃO DE QUESTÕES POR APARENTE DUPLICIDADE DE 

RESPOSTAS CORRETAS OU POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA CORRETA. 

INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER 

JUDICIÁRIO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL INCOMPLETA. DESCARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO 

CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. TESE SEDIMENTADA EM 

JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

RE 632.853/CE. 1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos 

interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência 

de prestação jurisdicional tampouco viola o art. 535 do CPC/1973. 

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. "Não compete ao Poder 

Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para 

avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas (...). 

Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do 

conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" 

(RE 632.853/CE, Relator Min. Gilmar Mendes). 3. O caso concreto não 

cuida da referida exceção, mas de confrontar-se o resultado divulgado 

pela comissão examinadora com as convicções pessoais do candidato 

com o fim de que prevaleça o entendimento que ele julga mais 

consentâneo com a literatura profissional. 4. Agravo interno não provido. 

No mesmo diapasão, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO 

DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ANULAÇÃO DE QUESTÃO – 

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – EXAME JUDICIAL – INVIABILIDADE – ERRO 

GROSSEIRO – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTE STF – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Na esteira do firme 

entendimento do Superior Tribunal Federal, a competência do Poder 

Judiciário limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital 

ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, 

sendo vedada a análise das questões das provas e dos critérios 

utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é exclusiva da 

banca examinadora. Assim, à banca examinadora é conferido o mérito da 

análise administrativa das questões de prova, não podendo o Judiciário 

invadir tal competência, sob pena de indevida intervenção em ato 

discricionário da Administração. 2. Inexistindo erro grosseiro, ilegalidade, 

desproporcionalidade ou ofensa à impessoalidade, descabe cogitar-se a 

anulação de questão objurgada, sob pena de acarretar nítida ingerência 

do Judiciário sobre os critérios de avaliação efetivados pela instituição 

realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de 

correção da prova respectiva, o que é vedado pela jurisprudência dos 

Tribunais pátrios. (Ap 167022/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017) Dessa maneira, em análise 

perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, não vislumbro, 

nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores 

da concessão do provimento antecipatório, qual seja, fumus boni iuris 

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a 

concessão da liminar, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. 

Notifique-se a autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta 

decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 

no presente feito, nos termos do art. 12.016/09. Nos termos do 

Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, 

voltam-me os autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 18 de Janeiro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034087-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHOPPING DO CIDADAO SERVICOS E INFORMATICA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES OAB - DF06546 (ADVOGADO)

JAQUES FERNANDO REOLON OAB - DF22885 (ADVOGADO)

ALVARO LUIZ MIRANDA COSTA JUNIOR OAB - DF29760 (ADVOGADO)

MURILO QUEIROZ MELO JACOBY FERNANDES OAB - DF41796 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOFTPARK INFORMATICA LTDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

EFICAZ - CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME (REQUERIDO)

PRO JECTO - GESTAO , ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1034087-63.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Em consonância à eminente 

decisão superior, proferida no Incidente de Suspensão de Liminar ou 

Antecipação de Tutela nº 1013138-44.2017.8.11.0000 – PJE – Capital, 

determino a suspensão dos efeitos da decisão que deferiu a tutela 

provisória de urgência (ID nº 10767666), até ulterior decisão de mérito a 

ser proferida nestes autos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 
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JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006119-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODSEF - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS LINHARES OAB - CE15361 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1006119-58.2017.8.11.0041 

(PJE 3) Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por RODSEF - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 

contra ato indigitado coator da lavra da GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ/MT, 

objetivando a concessão da medida liminar a para que seja determinado à 

autoridade fazendária que proceda com a imediata liberação das 

mercadorias apreendidas discriminadas no DACTEs nº 44 e 45, e 

apreendidas em decorrência dos Termos de Apreensão e Depósito de nº 

1128706 - 1 e 1128739 – 5. Aduz, em apertada síntese, que a autoridade 

fazendária, por intermédio de agente fiscal de tributo estadual, promoveu a 

apreensão de mercadorias de sua propriedade por suposta violação a 

regramento tributário. Assevera que a autoridade indigitada coatora 

somente procederá com a liberação das mercadorias apreendidas 

mediante o prévio recolhimento dos valores constantes no TAD 

vergastado. Assenta ser ato ilegal e arbitrário o confisco de mercadorias 

visando coagir o pagamento de tributo, consoante reiteradas decisões das 

Cortes Superiores, encartada no Verbete Sumular nº 323 do STF, e que a 

retenção indevida da mercadoria está impedindo o livre exercício da 

atividade da empresa. No mérito, requer a concessão em definitivo da 

segurança. Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do 

periculum in mora. Instruiu a inicial com os documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de 

Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Como relatado, o Impetrante busca 

o deferimento da medida liminar para o fim de obter a imediata restituição 

das mercadorias indevidamente apreendidas discriminadas no DACTEs nº 

44 e 45, e apreendidas em decorrência dos Termos de Apreensão e 

Depósito de nº 1128706 - 1 e 1128739 – 5, sem condicionamento de 

qualquer exação fiscal. Pois bem. Consta dos autos que a apreensão e 

depósito das mercadorias de propriedade do Impetrante se deu sob 

fundamento de violação à legislação tributária, consubstanciada na 

infração aos artigos 2º, II; 3º, V; 72, III; 95; 174; 232, 337, 339, 341e 343 

do RICMS/MT c/c artigos 35-A e 11, §2º, I da Lei nº 7.098/98, indicando a 

autoridade fazendária como fundamento legal para a aplicação da 

penalidade o disposto no artigo art. 45, III, alínea ‘d’, da Lei nº 7.098/98. 

Contudo, assinale-se que a apreensão de mercadorias prevista no RICMS 

é no sentido de permitir a detenção com o específico fim de identificar-se o 

responsável tributário e recolherem-se provas materiais da infração 

tributária cometida. Alcançada aludida finalidade, identificado o 

responsável e recolhidas provas da infração, não mais se justifica a 

retenção das mercadorias, que se transmuda para ato coativo objetivando 

o pagamento de tributo, consoante assinala a Súmula nº 323 do STF. 

Assim, não obstante seja dever funcional do agente fiscal averiguar a 

normalidade do transporte de mercadorias e se houve o recolhimento do 

aludido imposto estadual, atribuição inerente ao poder de polícia tributária, 

por outro lado, não lhe cabe apreender ou reter tais bens, se já coletado 

os dados necessários à verificação de eventual ilícito tributário. Nesses 

termos, é elucidativa a doutrina do tributarista Roque Antônio Carraza, que 

assim leciona: “É muito comum o Fisco, objetivando o recebimento de ICMS 

e multa devidos pelo contribuinte, apreender a mercadoria considerada em 

situação irregular (v.g., desacompanhada da competente nota fiscal). Tal 

prática, todavia é abusiva. De fato, assim que lavrado o auto de infração e 

imposição de multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que 

o ato de apreensão visa apenas assegurar a prova material da infração 

cometida. Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo 

realizada a coleta dos elementos necessários à caracterização de 

eventual ilícito tributário. As questões tributários-penais existentes 

deverão ser resolvidas no procedimento administrativo ou no processo 

judicial adequado. Em suma é injurídica a retenção da mercadoria 

apreendida, para forçar o recolhimento do tributo ou da multa” (in, ICMS. 

Editora Malheiros, 14ª edição. 2009, página 621). Neste sentido é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão 

vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA 

– TRIBUTÁRIO – RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE 

COERÇÃO AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO (ICMS) – AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO FISCAL – APREENSÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA PELO 

TEMPO SUFICIENTE À LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO OU DE 

POSSÍVEL INFRAÇÃO FISCAL – RETENÇÃO PROLONGADA QUE 

CONFIGURA EM OFENSA À DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE 

TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 323 E 547 DO STF – 

ORDEM CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO. 1 – Mostra-se abusiva e ilegal, 

passível de ser sanada por via mandamental, a apreensão de mercadorias 

como forma de coerção ao pagamento de diferenças de ICMS, cuja 

retenção só é tolerável pelo tempo necessário à lavratura do auto de 

infração ou em caso de indícios de crime fiscal (contrabando), sendo que, 

nessa hipótese, com o fito de assegurar a prova material da infração. Do 

contrário, a retenção prolongada se torna meio coercitivo para obrigar o 

contribuinte ao pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo 

Judiciário. 2 – Nos termos do enunciado sumular 323/STF – “É inadmissível 

a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de 

tributos””. (Ap 144960/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 

05/05/2015) – Destacamos. Ademais, como é sabido o Fisco dispõe de 

meios legais para a cobrança dos seus créditos, de sorte que a exigência 

da exação nos termos propostos da narrativa fática afigura-se cobrança 

indireta de tributo, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. ISTO 

POSTO, e consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR 

vindicada para determinar que a autoridade coatora proceda com a 

imediata liberação das mercadorias apreendidas discriminadas no DACTEs 

nº 44 e 45, e apreendidas em decorrência dos Termos de Apreensão e 

Depósito de nº 1128706 - 1 e 1128739 – 5, independentemente do 

pagamento prévio de qualquer valor fiscal, até decisão final a ser 

proferida neste writ. Notifique-se a autoridade coatora, para, no prazo de 

10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, 

intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado 

sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, 

querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 

12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, 

querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 

12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, 

voltam-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, inclusive por Oficial plantonista, servindo o 

presente como mandado. Cuiabá/MT, 18 de Janeiro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003032-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DAIVD ALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1003032-94.2017.8.11.0041 (PJE 3) 

Vistos etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o 

requerido, para, querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de 

serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Nos 

termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 

98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Janeiro 
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de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014690-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DTX-DENIM TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR OAB - SP235379-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO - 

SUCIT (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1014690-52.2016.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por DTX-DENIM TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA, contra ato indigitado coator da lavra do SUPERINTENDENCIA DE 

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO –SUCIT, devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão da medida 

liminar a fim de suspender o efeito da instrução normativa em face da 

impetrante, bem como seja autorizada a emitir nota fiscal independente do 

pagamento do tributo, até decisão de mérito. Aduz, em síntese, que é 

empresa que tem como atividade econômica a fabricação e 

comercialização de tecidos de malhas e sintéticos, e também exerce 

atividades empresariais e administrativas necessárias para atender a sua 

atividade-fim, tal qual o recolhimento de tributos, explicitando a incidência 

do ICMS, conforme dispõe o art. 155, II, CF e o previsto na legislação 

infraconstitucional. Relata que foi notificada por expressa determinação 

em cumprimento ao disposto no Regulamento Estadual do ICMS/2014, 

Decreto nº 2.212/2014, com fulcro nos artigos 915 e 916, que estaria sob 

medida cautelar administrativa com vigência a partir de 19/07/2016, 

especificando que a partir da notificação se viu impedida de emitir notas 

fiscais, o que ensejou o manejo da ação em que proferido o decisum 

invectivado. Assevera que vem sofrendo diversos prejuízos imediatos em 

razão da impossibilidade de emitir notas fiscais e livre comercializar seus 

produtos, pontuando que, em verdade, o fundamento da medida cautelar 

administrativa foi o de que a agravante encontrava-se suspensa em 

virtude de possuir débitos não pagos de ICMS. Nessa direção, afirma que 

a suspensão de emissão de notas fiscais inviabiliza o exercício pleno da 

atividade empresarial, dificultando a sobrevivência da empresa. Pondera 

que o fisco tem meios próprios de cobrança e não pode se valer de 

normas enviesadas em nome da efetividade da arrecadação tributária. Em 

abono, reporta que é beneficiária do PRODEIC (Lei Estadual nº 7.958/03), e 

assim possuidora de condições de prazo, pagamento e parcelamento, de 

maneira que os tributos supostamente devidos deveriam ser discutidos em 

ação autônoma, rematando de ofensa a direito líquido e certo e afronta ao 

art. 170 da Constituição Federal. Ampara a sua pretensão à vista do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento 

e Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado 

de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão 

de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em Mandado de Segurança visa resguardar “possível direito da 

Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Conforme relatado, o 

presente remédio constitucional foi impetrado com o escopo de obter a 

concessão de medida liminar a fim de suspender o efeito da instrução 

normativa em face da impetrante, bem como seja autorizada a emitir nota 

fiscal independente do pagamento do tributo, até decisão de mérito. Pois 

bem. Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos 

acostados, notadamente os documentos de ID nº 1932135 e seguintes, 

não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus 

boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a 

irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade indigitada 

coatora, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a 

aludida conduta maliciosa atribuída ao Estado de Mato Grosso. Além disso, 

verifica-se que o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se 

pronunciou acerca da legalidade da medida cautela administrativa 

previstas no art. 915 e 916 do RICMS/MT, senão vejamos: TRIBUTÁRIO – 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

CONTRIBUINTE OBRIGADO AO RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO – 

RESOLUÇÃO 07/2008 SARP E ARTS. 915 E 916 DO RICMS/MT – 

LEGALIDADE – ORDEM DENAGADA – SENTENÇA RETIFICADA. A 

Resolução nº 07/2008 – SARP não padece de ilegalidade, uma vez que se 

destina ao fim de apenas regulamentar a situação prevista nos artigos 915 

e 916 do RICMS/MT, de forma que não institui ou cria nenhuma situação 

jurídica além daquela já prevista em lei. (ReeNec 139087/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 28/08/2017, Publicado no DJE 13/09/2017). Portanto, pelo 

menos neste momento processual não tenho por arrazoado a concessão 

da medida, uma vez que o deferimento do pleito inicial pode acarretar 

grave lesão a economia e ordem pública. Assim, ante a ausência dos 

requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o 

fumus boni iuris e o periculum in mora, impõe-se o indeferimento da 

medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A 

LIMINAR a vindicada. Notifique-se a autoridade coatora, para, no prazo de 

10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e na oportunidade 

intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado 

sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, 

querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 

12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, 

querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12.016/09. 

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me 

os autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá-MT, 18 de Janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003478-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA FONSECA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1003478-97.2017.811.0041 (PJE 5) 

Vistos. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Nos termos 

do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de janeiro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003702-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSMARIA ALVES MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1003702-35.2017.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Nos termos 

do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Janeiro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004180-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON LUIS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1004180-43.2017.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Nos termos 

do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Janeiro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008721-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1008721-22.2017.8.11.0041 (PJE 

5) Vistos, etc. Trata-se de ação movida por PAULO EDUARDO PEREIRA 

DOS SANTOS contra o ESTADO DE MATO – GROSSO e DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT objetivando a 

declaração da inexistência de débito cobrado indevidamente do 

Requerente, bem como seja a parte Requerida condenada ao pagamento 

de indenização por danos morais. Deu à causa o valor de R$ 34.242,06 

(trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais e seis centavos). 

Juntou documentos. É o relatório. Fundamento. Decido. A vertente ação 

deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e também pelo 

que preceitua, expressamente, a Resolução n. 04/2014 do E. Pleno do 

TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS, bem como NÃO HÁ COMPLEXIDADE NENHUMA nesta 

demanda, tampouco qualquer outra vedação legal. Assim, torna-se 

imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência ratione 

materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, 

inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da 

Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES., DECLINO DA COMPETÊNCIA a favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da 

presente ação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de Janeiro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013465-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA PESSOA VARJAO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA OAB - MT21560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Mauro Santos - Superintendente Estadual IEL (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1013465-94.2016.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por LUANA PESSOA VARJÃO contra ato 

indigitado coator da lavra SUPERINTENDENTE ESTADUAL DO IES – 

INSTITUTO EUVALDO LODI –IEL e SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO – 

SEGES – MT, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinando a 

autoridade indigitada coatora proceda com a nomeação da impetrante na 

vaga de estágio a qual logrou aprovação, até decisão definitiva. Relata, em 

síntese, que se inscreveu no processo seletivo simplificado para 

provimento de vaga de estágio do curso de engenharia ambiental, regido 

pelo EDITAL N.º 001/2016/IEL. Aduz que foram ofertadas 23 (vinte e três) 

vagas, sendo que restou aprovada em 10ª lugar. Entretanto, assevera que 

embora tenha sido aprovada foi surpreendida com a sua preterição na 

vaga de estágio. Pontua ser manifestamente ilegal o ato perpetrado pela 

autoridade coatora, uma vez que, fora totalmente desarrazoado e 

desproporcional, razão pela qual está a ferir seu direito líquido e certo. 

Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in 

mora. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova 

legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, 

inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar que o Mandado de 

Segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e 

certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como 
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se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos 

da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do 

Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de 

Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos 

alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o Mandado de 

Segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: 

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por 

mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si 

todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua 

existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se 

seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Conforme relatado, o presente remédio 

constitucional foi impetrado com o escopo de obter a concessão da 

medida liminar para que seja determinando a autoridade indigitada coatora 

que proceda com a nomeação da impetrante na vaga de estágio a qual 

logrou aprovação, até decisão definitiva. Pois bem. Cumpre destacar, que 

há alguns princípios que norteiam os Concursos Públicos, em especial, e 

para elucidação do caso ora em comento, destaco o princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório, que na lição de Marçal Justen 

Filho, se consubstancia da seguinte maneira, in verbis: “A 

discricionariedade administrativa se exercita muito mais fortemente no 

momento da elaboração do regulamento do que quando de sua aplicação. 

O procedimento de seleção se vincula ao edital, sob pena de nulidade da 

decisão. Se houver contradição entre o regulamento e a decisão, 

prevalecerá o regulamento. (Curso de Direito Administrativo. 10ª. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 913)”. A meu ver, pelo menos em 

juízo de cognição sumária, não restou demonstrada a ocorrência de 

ofensa ao direito invocado, haja vista que, em nítida observância do 

princípio da vinculação ao edital, a autoridade coatora não recomendou o 

impetrante ante o não cumprimento de algumas exigências do certame. 

Denota-se que o candidata foi eliminado na fase de investigação de 

documentação por não ter cumprido o exigido no item 2.4 do Edital do 

Certame, senão vejamos: 2.4 DOS REQUISITOS PARA ESTÁGIO 

CURRICULAR (...) 12.6. Poderá participar do processo seletivo o estudante 

que possuir disponibilidade mínima de até 01 (um) ano para conclusão do 

curso, Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente 

se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os 

princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade 

normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo. 

Desta forma, por ora, não constato ilegalidade no ato perpetrado pela 

autoridade coatora, haja vista que a impetrante não cumpriu requisito 

mínimo contido no edital posto que na data de nomeação da vaga do 

estágio já estava cursando o 9º semestre. Portanto, ausente os requisitos 

ensejadores para a concessão da liminar, qual seja o fumus boni iuris e o 

periculum in mora, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. 

Notifique-se a autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta 

decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 

no presente feito, nos termos do art. 12.016/09. Nos termos do 

Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, 

voltam-me os autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 15 de Janeiro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023244-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário-Geral de Administração do Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso - Dr. Mauro Curvo (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1023244-73.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por GERALL COMÉRCIO DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. – EPP contra ato indigitado coator da 

lavra do SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados na exordial, 

objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinado à 

autoridade indigitada coatora que se abstenha de exigir a apresentação de 

certidões da Fazenda Pública Estadual e Federal como condição sine qua 

non ao pagamento das notas fiscais emitidas pela Impetrante, bem como 

que seja determinado que a autoridade Impetrada efetue de imediato o 

pagamento pelos serviços já prestados no valor total de R$ 11.839,56 

(onze mil oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos). 

Aduz, em síntese, que cumpriu de plano com prestação dos serviços 

avençados por meio do contrato administrativo decorrente de certame 

licitatório (Ata de Registro de Preços nº 069/2015 – Pregão Presencial nº 

065/2015), estando o instrumento pactuado em plena vigência. Assevera 

que durante o transcurso da execução do contrato administrativo, veio a 

sofrer desequilíbrios em seu balanço financeiro, haja vista que, mesmo 

após a efetiva prestação dos serviços, e emitidas as notas fiscais (Nota 

Fiscal de Serviços nº 2259 – Nota Cuiabana, e NF-e DANFE nº 3.139), não 

recebeu os valores, por não ter apresentado as referidas certidões 

negativas de débito. Relata que em virtude do atraso no pagamento das 

faturas decorrentes dos contratos administrativos, deixou de efetuar o 

pagamento dos tributos impostos ao exercício de sua atividade econômica, 

o que lhe impede que consiga as Certidões da Fazenda Pública Estadual e 

Federal, causando óbice ao recebimento pelos serviços prestados. Pontua 

que a conduta de reter o pagamento referente a serviços já prestados, 

pelo fato da mesma não apresentar certidões de regularidade fiscal, é 

manifestamente ilegal e arbitrária, não lhe restando alternativa senão a 

propositura da presente demanda. Escuda a sua pretensão à vista dos 

requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, à vista da nova 

legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, 

inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é o 

remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a 

medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença 

final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, 

justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, 

funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018524/1/2018 Página 380 de 679



causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de segurança visa 

resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a 

apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da 

ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, 

para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os 

fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação 

fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a 

narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos alegados devem 

ser feitos de plano, razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita 

a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do 

ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do 

saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de 

Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35, in verbis: “(...) 

Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado 

de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os 

requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência 

for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu 

exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende 

ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes autos, pretende a 

Impetrante a concessão da medida antecipatória para que seja 

determinado à autoridade indigitada coatora que se abstenha de exigir a 

apresentação de certidões da Fazenda Pública Estadual e Federal como 

condição sine qua non ao pagamento das notas fiscais emitidas pela 

Impetrante, bem como que seja determinado que a autoridade Impetrada 

efetue de imediato o pagamento pelos serviços já prestados no valor total 

de R$ 11.839,56 (onze mil oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e 

seis centavos). Pois bem. Em análise perfunctória dos fatos expostos e 

documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 4489717 e 

seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença 

dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso 

porque o mandado de segurança não é a via processual adequada para 

cobrança, o que é o caso. Esse tema já está, de há muito, sumulado. 

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a 

concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o 

indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Após, notifique-se a autoridade 

coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de 

praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a 

Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe 

cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão 

do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do 

Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos 

termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 

19 de janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022996-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH 

(RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1022996-73.2017.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de ato administrativo com 

pedido de tutela antecipada proposta por CAROLINA MONTEIRO 

CAMARGO em desfavor do INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E 

DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE e ESTADO DE MATO GROSSO, 

todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a 

concessão do provimento antecipatória para que seja determinada a 

imediata convocação nas demais fases do concurso, até decisão 

definitiva. Relata, em síntese, que se inscreveu no concurso público para 

provimento de cargo de Agente Penitenciário (Perfil S06) – Edital n.º 

01/2016/SEJUDH de 25 de novembro de 2016. Aduz que fora aprovada na 

1ª fase do certame, prova objetiva, passando consequentemente para as 

próximas fases que seria a convocação para exame de saúde e teste 

físico. Sustenta que na realização do teste físico constatou diversas 

irregularidades, posto que não fora disponibilizada pela banca 

organizadora os aparelhos devidamente adequados para a elaboração 

dos exercícios. Pontua ser manifestamente ilegal o ato perpetrado pela 

autoridade coatora, uma vez que, não fora observada a vinculação ao 

instrumento convocatório, Edital, o que fere seu direito líquido e certo. 

Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in 

mora. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, 

verifico que não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 

e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 

003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se manifestou pelo 

desinteresse na conciliação, daí por que deixo de aplicar tal providência, 

até mesmo para garantir o princípio da razoável duração do processo. 

Para a concessão da tutela antecipada se faz necessário se comprovar a 

evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. Busca os autores a 

concessão do provimento antecipatório, para que seja que seja 

determinado o prosseguimento nas próximas fases do concurso público, 

asseverando que, caso sejam aprovados nas demais fases, estarão na 

condição sub judice, até decisão final da presente ação. Pois bem. No que 

tange aos concursos público, interessante a lição de José dos Santos 

Carvalho Filho, ao asseverar que: "Concurso Público é o procedimento 

administrativo que tem por fim aferir as aptidões pessoais e selecionar os 

melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas. Na 

aferição pessoal, o Estado verifica a capacidade intelectual, física e 

psíquica de interessados em ocupar funções públicas e no aspecto 

seletivo são escolhidos aqueles que ultrapassam as barreiras opostas no 

procedimento, obedecidas sempre à ordem de classificação. Cuida-se, na 

verdade, do mais idôneo meio de recrutamento de servidores públicos." 

("in" Manual de direito administrativo, 7. ed., Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 

2001, p. 472). Cumpre destacar, que há alguns princípios que norteiam os 

Concursos Públicos, em especial, e para elucidação do caso ora em 

comento, destaco o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, 

que na lição de Marçal Justen Filho, assevera que: “A discricionariedade 

administrativa se exercita muito mais fortemente no momento da 

elaboração do regulamento do que quando de sua aplicação. O 

procedimento de seleção se vincula ao edital, sob pena de nulidade da 

decisão. Se houver contradição entre o regulamento e a decisão, 

prevalecerá o regulamento. (Curso de Direito Administrativo. 10ª. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 913)”. Em análise perfunctória 

dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os 

documentos de ID nº 9162016 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de 

cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão 

do provimento pleiteado. Isso porque, a documentação apresentada não 

me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a 

requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato 

praticado pela requerida, bem como não acostou documentos capazes de 

evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída à banca examinadora. 

Além disso, não verifico como presentes as provas que demonstrem que 

houve descumprimento das regras editalícias por parte da banca 

examinadora. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores 

para a concessão do provimento antecipatório, impõe-se o indeferimento 

da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO O 

PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado. Cite-se os Requeridos, para, 

querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 
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183 do CPC/2015. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo 

n. 165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. No mais, por se tratar de interesse 

individual disponível, bem como nos termos do Ato Administrativo nº 

006/2003/PGJ-CGMT, afasto o mister do Ministério Público em manifestar 

na causa, conforme diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo legal 

e, após, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 19 de Janeiro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023693-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GEILDO GOMES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINNE MATOS BORGES OAB - MT11762/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1023693-31.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Restabelecimento de Benefício Previdenciário com pedido de tutela 

provisória de urgência proposta por FRANCISCO GEILDO GOMES DE 

BRITO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de 

que seja determinado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário (B: 91) – NB: 602.462.599-9 – cessado desde 15.01.2017. 

Aduz, em síntese, que segurado da Previdência Social, sendo que sempre 

exerceu atividade como Servente, Operador de Máquina, Operador de 

Máquina Fixa, Ajudante de Produção, Vigia, Operador de Aerador, e 

Auxiliar de Serviços Gerais. Assevera que sofreu acidente de trabalho em 

junho de 2013, o que acarretou em diversas doenças ocupacionais (CID 

M51.1, G55.1, M54.4, M51, M54.1, M51.0, G99.2 e M47.2), deixando o 

totalmente incapacitado para exercer qualquer atividade laboral. Relata 

que requereu junto a Autarquia Previdenciária o benefício de 

auxílio-doença por acidente de trabalho e foi submetido à perícia médica 

do INSS que constatou sua incapacidade laborativa, concedendo o 

benefício de auxílio-doença por acidente de TRABALHO de número (NB): 

602.462.599-9, com data de início respectivamente (DIB): em 09.07.2013, 

concedido até 15.01.2017. Pontua que, apesar de perícia médica do 

Requerido não constatar a sua incapacidade laborativa, ainda permanece 

com as patologias que ensejaram a manutenção do supradito auxílio 

previdenciário, o que vem lhe deixando sem amparo financeiro. Pugna pela 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Escuda a sua pretensão à 

vista dos requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do 

CPC/2015. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. 

Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, 

quanto à gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo 

decisão do Conselho Nacional de Justiça, mais especificamente, no 

Procedimento de Controle Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a 

matéria, prescrevendo ser o juiz da causa a autoridade competente para 

decidir sobre o aludido pedido, o que foi informado por meio do Oficio 

Circular nº 03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos 

os requisitos para a concessão da justiça gratuita. No mais, verifico que 

não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes 

do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016, a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação nas ações que o INSS figure 

como parte, bem como a parte Autora se pronunciou pela desnecessidade 

do provimento conciliatório, daí porquê deixo de aplicar tal providência, até, 

porque, para garantir o principio da razoável duração do processo. Para a 

concessão da tutela provisória de urgência se faz necessário se 

comprovar a evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). 

Ressalte-se que não se tratam de condições alternativas, mas aditivas, 

sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador. No caso em 

análise, observa-se pelos atestados e exames médicos acostados (ID nº 

5000474) que o Requerente ainda apresenta as patologias apontadas na 

exordial. Pois bem. Nos termos do art. 59, da Lei nº 8.213/91, que trata dos 

planos de benefício da previdência social, o auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Neste 

sentido, é elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano 

Gonçalves que, ao abordar acerca do auxílio-acidente, esclarece que 

“logo após o acidente, o trabalhador passa a receber, em geral, o 

benefício auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a incapacidade total, 

porém temporária para o trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, 

recuperada a saúde, cessa a incapacidade “total”. Como corolário, 

extingue-se o direito ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão 

previdenciário cessa. Todavia, constatada seqüela do acidente que 

implique redução da capacidade funcional, emerge a favor do segurando 

direito ao benefício auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. 

Editora Atlas. 13ª edição. 2009. pag. 255). In casu, os documentos 

acostados à exordial revelam que o Autor necessita de afastamento de 

suas atividades laborais, pois as sequelas que a incomodam se mostram 

presentes, cujas incapacitantes influenciam sobremaneira na realização 

dos atos cotidianos indispensáveis em seu labor, como ora se extrai do 

atestado médico acostado, de lavra do médico especialista em Ortopedia e 

Traumatologia, Dr. Fernando Gonçalves – CRM/MT 5276 (ID nº 5000474), 

prova que corrobora a verossimilhança das alegações aduzidas, donde 

ressai a evidência da probabilidade do direito. Neste viés, o art. 62, da Lei 

nº 8.213/91 estabelece que o (a) segurado (a) em gozo de auxílio-doença, 

insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá 

submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de 

outra atividade. Nessa toada, não cessará o benefício até que seja dado 

como habilitado (a) para o desempenho de nova atividade que lhe garanta 

a subsistência ou, quando considerado (a) não-recuperável, for 

aposentado (a) por invalidez. Assim, apesar de a norma previdenciária 

determinar a impossibilidade de interromper o benefício enquanto o (a) 

segurado (a)/licenciado (a) não for dado como habilitado (a) para o 

desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando 

considerado (a) não-recuperável, for aposentado (a) por invalidez, o 

INSS, contrariando a prova pericial, levando em conta o sistema de 

famigerada “alta programada”, simplesmente cessou o pagamento do 

auxílio-doença, obrigando o Requerente a retornar as suas ocupações 

para as quais não havia se reabilitado. Daí, considerando que citado 

benefício foi cessado indevidamente, mister determinar, primeiramente e 

por cautela, o seu restabelecimento, para tão-só, se no decorrer da 

instrução processual, à vista do contraditório e ampla defesa, concluído 

pela incapacidade total e permanente para o trabalho, seja apreciado o 

pedido de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. A 

propósito, corroborando com o acima, a Egrégia Corte de Justiça assim 

tem se manifestado em casos tais, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INCAPACIDADE PROFISSIONAL – RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. 

Presente a prova inequívoca consistente em exames e atestados médicos 

no sentido de demonstrar a inaptidão laborativa da postulante, acrescido 

do perigo de dano irreparável baseado no caráter alimentar do benefício 

almejado, a concessão da tutela antecipatória para o restabelecimento do 

auxílio-doença é medida que se impõe”. (AI 119602/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, 

Publicado no DJE 05/02/2015). Portanto, as provas trazidas corroboram 

quanto a incapacidade temporária do demandante, tornando-se 

verossímeis suas alegações. Quanto ao risco ao resultado útil do 

processo, ressai que a continuidade no exercício de função laborativa, 

evoluirá negativamente no seu quadro clínico, o que poderá acarretar 

prejuízos irreversíveis à sua saúde, não se olvidando, ainda, o caráter 

alimentar da verba. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar ao INSS que 

restabeleça o benefício do auxílio-doença acidentário (B: 91) com NB nº 

602.462.599-9, ao Requerente Francisco Geildo Gomes de Brito, cessado 

desde 15.01.2017, devendo este ser mantido enquanto persista a sua 

incapacidade para o trabalho, nos termos do art. 62, da Lei nº 8.213/91, 

com efeitos a partir desta decisão, até o julgamento final do presente feito. 

Deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado 

ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, 

contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser determinadas 

outras medidas para a obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). Intime-se 
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o Requerido para que cumpra a decisão e, na oportunidade, cite-o, para, 

querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 

183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas ao Requerente para impugnação. 

Por derradeiro, consoante o Procedimento de Controle Administrativo 

nº165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos da Lei nº 1.060/50, defiro 

a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Após, 

abro vistas ao mister do Ministério Público e, em seguida, voltem-me 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010401-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

3S MADEIRAS EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALESKA MACHADO MARTINS OAB - MT0018268A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O .  P R O C E S S O  N º : 

1010401-76.2016.8.11.0041 (PJE 3). Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO oposto por 3S MADEIRAS EIRELI - ME, em face da 

decisão interlocutória ID n°. 1564616, proferida nos autos em epígrafe, que 

move em face de SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO – SEFAZ/MT, na qual 

objetiva sanar vício existente na decisão, uma vez que, entende haver 

omissão no julgado. Relata, em resumo, que a r. decisão provisória deferiu 

a abstenção da cobrança do ICMS sobre a TUSD e TUST, contudo, restou 

omissa quanto aos valores correspondentes aos encargos setoriais. Ao 

ID n°. 1591337 fora certificado a tempestividade do recurso. Os autos me 

vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentação. Decido. 

Primeiramente, cumpre consignar que o Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, suspendeu 

liminarmente as ações que questionam a legalidade da cobrança de ICMS 

sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de 

energia elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, destacando que o 

fim desse recolhimento gera “possibilidade de grave lesão aos cofres 

públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação proferida põe em 

risco a ordem pública e econômica” (Incidente de Suspensão nº 

53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício proferiu nova 

decisão no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o entendimento 

de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão somente até a 

prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em recentíssima 

decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na ProAfR nos 

Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, determinou a suspensão 

de todos os processos, individuais ou coletivos, em âmbito nacional que 

versem sobre a questão delimitada. Melhor elucidando, transcrevo a 

ementa da referida decisão: “RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS 

DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 

1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão 

controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de 

Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de 

Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – ProAfR nos 

EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data 

de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em conformidade à 

decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como à 

determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos Ofícios 

Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a suspensão do presente 

processo até ulterior deliberação da Corte Superior. Nesta oportunidade, 

determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que junte aos autos 

cópia do Ofício Circular nº 91/2017. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001398-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR BARBOSA MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO MONITÓRIA PROCESSO: 1001398.2017.8.11.0041 (PJE 5) Vistos. 

Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação. Expeça-se mandado de 

pagamento, no prazo legal (conforme art.183 do NCPC), constando-se 

que, caso o réu o cumpra, ficará obrigado ao pagamento de honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, bem 

como que, nesse prazo, poderá oferecer embargos, advertido de que, 

caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 

embargos, “constituir-se – á, de pleno direito, o título executivo judicial” 

(NCPC, art. 701, §1, §2). Nos termos do Procedimento de Controle 

Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil, uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da 

justiça, servindo este como alvará de gratuidade Em seguida, voltem-me 

cls. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011388-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMORIM GENEROS ALIMENTICIOS E EMBALAGENS LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALESKA MACHADO MARTINS OAB - MT0018268A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O .  P R O C E S S O  N º : 

1011388-15.2016.8.11.0041 (PJE 3). Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO oposto por AMORIM GENEROS ALIMENTICIOS E 

EMBALAGENS LTDA - ME, em face da decisão interlocutória ID n°. 

1619697, proferida nos autos em epígrafe, que move em face de 

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO – SEFAZ/MT, na qual objetiva sanar vício 

existente na decisão, uma vez que, entende haver omissão no julgado. 

Relata, em resumo, que a r. decisão provisória deferiu a abstenção da 

cobrança do ICMS sobre a TUSD e TUST, contudo, restou omissa quanto 

aos valores correspondentes aos encargos setoriais. Ao ID n°. 1649763 

fora certificado a tempestividade do recurso. Os autos me vieram 

conclusos. É o relatório. Passo a fundamentação. Decido. Primeiramente, 

cumpre consignar que o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em 

decisão proferida no ano de 2016, suspendeu liminarmente as ações que 

questionam a legalidade da cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso dos 

sistemas de distribuição e transmissão de energia elétrica, sob o 

fundamento de falta de verbas, destacando que o fim desse recolhimento 

gera “possibilidade de grave lesão aos cofres públicos, bem como os 

efeitos multiplicadores da ação proferida põe em risco a ordem pública e 

econômica” (Incidente de Suspensão nº 53.157/2015. TJ/MT). Em 

08.08.2017, o Eminente Sodalício proferiu nova decisão no mencionado 

Incidente de Suspensão, fixando o entendimento de que a decisão 

anteriormente proferida terá efeitos tão somente até a prolação da decisão 

de mérito nos autos. Contudo, em recentíssima decisão proferida pelo 

Colendo Superior Tribunal de Justiça na ProAfR nos Embargos de 
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Divergência em REsp nº 1.163.020, determinou a suspensão de todos os 

processos, individuais ou coletivos, em âmbito nacional que versem sobre 

a questão delimitada. Melhor elucidando, transcrevo a ementa da referida 

decisão: “RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. 

RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 

1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. 

Admitida a afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa 

de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de 

cálculo do ICMS". 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar 

outros recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a 

controvérsia. 3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015”. (STJ – ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 

2009/0205525-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

15/12/2017). À vista do exposto, em conformidade à decisão proferida 

pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como à determinação do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos Ofícios Circulares nº 

86/2017 e 91/2017, determino a suspensão do presente processo até 

ulterior deliberação da Corte Superior. Nesta oportunidade, determino à 

Secretaria Unificada da Fazenda Pública que junte aos autos cópia do 

Ofício Circular nº 91/2017. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

19 de janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004337-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BORGES, EIK & CIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO MINORU OSSOTANI OAB - MT0015390A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1004337-16.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de 

Débito Fiscal com pedido de tutela provisória de urgência proposta por 

BORGES, EIK & CIA LTDA. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão da 

tutela provisória para que seja determinada a suspensão da exigibilidade 

dos créditos tributários oriundos do Termo de Apreensão e Depósito nº 

1126651-2, bem como seja determinado ao Requerido que se abstenha de 

manter na Conta Corrente Fiscal da Autora o crédito tributário oriundo do 

referido documento. Aduz, em síntese, que em 05.09.2016, a autora 

realizou a venda de 20 (vinte) pneus usados da marca Belshima – 

580/70R42, para a empresa Evandro Carlos Perozzo Eireli-ME, no valor de 

R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) a unidade, totalizando o valor da nota 

fiscal no importe de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), sendo que o 

ICMS foi devidamente recolhido no valor de R$ 9.300,00 (nove mil e 

trezentos reais), na alíquota de 15% (quinze por cento), observado o 

CNAE do destinatário de nº 4530-7/05, tal como o anexo X, apêndice X, 

capítulo XIX, item 19.1.1 do RICMS-MT. Relata que em 12.09.2016 o agente 

fiscal fazendário lavrou o Termo de Apreensão e Deposito de nº 

1126651-2, ao fundamento de que as mercadorias transportadas se 

tratavam de pneus novos, ao invés de pneus usados, conforme descrito 

na nota fiscal de nº 18087. Assevera que o agente de fiscalização 

arbitrou de ofício o valor unitário dos produtos no importe de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), alterando a base de cálculo da nota fiscal, fazendo constar 

no Termo de Apreensão e Depósito como sendo o valor dos produtos na 

importância de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), penalizando a 

pagar o valor remanescente de ICMS no importe de R$ 17.900,00 

(dezessete mil e novecentos reais), mais multa no valor de R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais), totalizando em crédito para a Secretaria de Fazenda do 

Estado de Mato Grosso no montante de R$ 97.900,00 (noventa e sete mil e 

novecentos reais). Pontua que o presente Termo de Apreensão e 

Depósito não merece prosperar, vez que não houve cometimento de 

infração, consoante restou reconhecido na própria decisão administrativa 

proferida pela SEFAZ-MT. Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos 

da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC/2015. Deu à causa o 

valor de R$ 97.900,00 (noventa e sete mil e novecentos reais). Instruiu a 

inicial com os documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, verifico que não 

se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do 

CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, 

a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. No mais, para a concessão da 

tutela provisória de urgência se faz necessário se comprovar a evidência 

da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Conforme relatado, a presente 

demanda foi proposta com o escopo de obter determinação para que seja 

determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários oriundos 

do Termo de Apreensão e Depósito nº 351559 e do Aviso de Cobrança nº 

194331/76/68/2010, bem como seja determinado ao Requerido que 

proceda com a expedição de certidão de regularidade fiscal de débitos 

relativos aos tributos administrados pelo Estado de São Paulo (CND), ou de 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. Pois bem. Em análise 

perfunctória dos fatos expostos e da malha documental acostada aos 

autos, notadamente os documentos de ID nº 4875328 e seguintes, não 

vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da tutela provisória pleiteada. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência 

da probabilidade do direito, uma vez que a Requerente não demonstrou de 

forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo 

Requerido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a 

aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público. Portanto, ante a 

ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida 

liminar, qual seja a evidência da probabilidade do direito, impõe-se o 

indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada. Cite-se 

pessoalmente o Requerido Estado de Mato Grosso para, querendo, 

apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do 

CPC/2015. Com a defesa, vistas ao Requerente para impugnar no prazo 

legal. Após, abro vistas ao Ministério Público, para que se manifeste no 

prazo de 15 dias e, por fim, voltem-me conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 22 de 

janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006972-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMADO PEREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1006972-67.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Primeiramente, verifico que os 

direitos aqui em debate são de natureza indisponível, ou seja, 

insuscetíveis de ser objeto de acordo, daí porque dispenso a remessa 

deste feito ao núcleo de conciliação, nos termos do Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 relativo ao art. 334 e parágrafos do 

CPC/2015. Cite-se o Requerido, para, querendo, responder a ação no 

prazo legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

alegados pela Requerente. Nos termos do Procedimento de Controle 

Administrativo nº 165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos do art. 4º 

da Lei nº 1.060/50, defiro a Gratuidade da Justiça, servindo este como 

alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009851-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR OAB - SP160493 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - PROCON (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):
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ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1009851-47.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de 

Ato Administrativo com pedido de tutela provisória de urgência proposta 

por VERO EMPREENDIMENTOS LTDA. em desfavor do PROCON – MT – 

SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ambos qualificados na 

exordial, objetivando a concessão do provimento antecipatório para que 

seja determinada a suspensão da exigibilidade do auto de infração e os 

efeitos da multa em questão, decorrente do FA nº 0115-0257.354-2. Aduz, 

em síntese, que foi surpreendida com a aplicação de penalidade imposta 

pelo órgão do PROCON/MT, aplicando-se a multa no valor de R$ 60.000,00 

(sessenta mil reais), ao fundamento de incorrer em suposta afronta ao art. 

52 do CDC. Sustenta que atuou em estrita observância ao pactuado em 

contrato e disposto em lei, não infringindo nenhum dispositivo da legislação 

consumerista, alegando ser arbitrária e ilegal a decisão proferida em sede 

administrativa, sendo de rigor a sua anulação e, via de consequência, da 

penalidade injustamente aplicada. Defende, ainda, sobre a 

desproporcionalidade da multa aplicada; invoca o princípio da 

proporcionalidade; objeta sobre o desvio de finalidade da multa. Escuda a 

sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência, previstos no 

art. 300 do CPC/2015. Deu à causa o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil 

reais). Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, 

verifico que não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 

e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 

003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse 

na conciliação, daí porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, 

para garantir o principio da razoável duração do processo. No mais, para 

a concessão da tutela provisória de urgência se faz necessário se 

comprovar a evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Conforme 

relatado, a presente demanda fora proposta com o escopo de obter uma 

decisão para que seja determinada a suspensão exigibilidade do auto de 

infração e os efeitos da multa em questão, decorrente do FA nº 

0115-0257.354-2. O cerne da questão posta em litígio é conferir se a 

aplicação de multa por PROCON contra a empresa-Requerente possui 

amparo legal ou, em caso negativo, há notória usurpação da sua 

competência fiscalizatória. Pois bem. Em que pese louvável a 

argumentação despendida pela parte Autora, verifica-se que o pleito 

liminar não merece acolhimento, isso porque, analisando os autos, 

observa-se que um dos pressupostos indispensáveis para o deferimento 

da tutela antecipada não está presente, qual seja, a verossimilhança das 

alegações, haja vista que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, 

“caput” da CF/88), a Administração Pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao 

princípio da legalidade. Neste sentido, em análise perfunctória da malha 

documental acostada aos autos, notadamente pela Carta de Informações 

Preliminares – CIP, que deu azo à imposição da multa em que se pretende 

a suspensão da sua exigibilidade (ID nº 5821518 e seguintes), qual seja a 

FA nº 0115-0257.354-2, verifica-se que o órgão fiscalizatório do 

PROCON/MT, ao aplicar a multa administrativa objeto da presente 

demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando 

que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura 

excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à 

matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A 

pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a 

vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada 

mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que 

trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, 

ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor 

nos demais casos. Parágrafo único – A multa será em montante não 

inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da 

Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a 

substituí-lo” – Destaquei. Evidentemente que na hipótese em tela, embora 

no ponto de vista do infrator o valor das multas administrativas sejam 

consideradas excessivas, fato é que as mesmas atenderam aos 

parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a 

desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da 

pena administrativa em testilha. Nesse contexto, não há que se falar em 

multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo 

administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro 

dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa à parte Requerente, inclusive em grau 

recursal, conforme se denota das certidões de tempestividade recursais e 

respectivas decisões administrativas em grau recursal que não deram 

provimento aos recursos aviados. De mais a mais, denota-se, inclusive, 

que supraditas decisões encontram-se perfeitamente motivada e 

fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo 

administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se pode observar de toda a 

malha documentária encartada. Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário 

compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em consonância 

com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há 

ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir 

no mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou 

à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não 

permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. No caso posto sub judice, 

verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa anterior à 

aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON Estadual, inclusive se 

utilizando de recurso à segunda instância administrativa. Com efeito, não 

houve, prima facie, demonstração de que houve qualquer ilegalidade no 

processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor, 

razão pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão da 

Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos 

atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da 

verossimilhança das alegações da Autora, tampouco há prestação de 

caução, em dinheiro, para que a sua exigibilidade seja suspensa, como sói 

a hipótese prevista no art. 151, II do CTN. Nesse sentido, há precedente do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “PROCESSO CIVIL 

E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE 

DÉBITO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – 

AUSÊNCIA DE REQUISITO DO ART. 273, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO 

– DECISÃO MANTIDA. Na tutela antecipada, mais do que em qualquer outra 

hipótese, está consagrado o princípio do livre convencimento motivado do 

juiz, diante da subjetividade envolvida na questão em comento. Ausentes 

os requisitos do art. 273 do CPC, impõe-se o improvimento do recurso e, 

de consequência, a manutenção da decisão agravada”. (AI, 59420/2010, 

DES.MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

10/08/2010, Data da publicação no DJE 08/09/2010) – Destacamos. 

Ademais, como já consignado acima, observa-se que o objeto da ação 

gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos ensinamentos do 

professor Hely Lopes Meirelles profere: “O conceito de mérito 

administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua 

presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando 

internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito 

administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na 

escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua 

prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e 

justiça do ato a realizar. O professor ensina ainda que ‘nos atos 

vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, 

não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais 

observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e 

forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a 

Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção 

judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder”. 

Ainda, segundo o renomado doutrinador, “nos atos discricionários, não 

caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque 

não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o 

ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre 

nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder”. Desta 

forma, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode 

estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da 

multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que 

no presente caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, 

não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou 

ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação 

do princípio da legalidade. Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo 

nosso ordenamento jurídico para a análise da regularidade dos atos 

administrativos, cabe ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade 

do ato, não podendo se manifestar quanto ao mérito do ato administrativo 

deste (finalidade e motivo), razão pela qual se impõe o indeferimento da 

medida, ante a ausência de um dos requisitos da tutela de urgência. ISTO 
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POSTO, consoante fundamentação supra, e ante a ausência de 

fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada. Cite-se pessoalmente o Requerido 

Estado de Mato Grosso para, querendo, apresentar a sua defesa, no 

prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas 

ao Requerente para impugnar no prazo legal. Após, abro vistas ao ilustre 

representante do Ministério Público para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias e, por fim, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008086-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELVONE BARBOSA DE REZENDE (AUTOR)

SALVANY RODRIGUES BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1008086-41.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Primeiramente, verifico que os 

direitos aqui em debate são de natureza indisponível, ou seja, 

insuscetíveis de ser objeto de acordo, daí porque dispenso a remessa 

deste feito ao núcleo de conciliação, nos termos do Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 relativo ao art. 334 e parágrafos do 

CPC/2015. Cite-se o Requerido, para, querendo, responder a ação no 

prazo legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

alegados pela Requerente. Nos termos do Procedimento de Controle 

Administrativo nº 165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos do art. 4º 

da Lei nº 1.060/50, defiro a Gratuidade da Justiça, servindo este como 

alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009792-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI OAB - MT0017510A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MARLI TEREZINHA DA SILVA (RÉU)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1009792-59.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Primeiramente, verifico que os 

direitos aqui em debate são de natureza indisponível, ou seja, 

insuscetíveis de ser objeto de acordo, daí porque dispenso a remessa 

deste feito ao núcleo de conciliação, nos termos do Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 relativo ao art. 334 e parágrafos do 

CPC/2015. Cite-se o Requerido, para, querendo, responder a ação no 

prazo legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

alegados pela Requerente. Nos termos do Procedimento de Controle 

Administrativo nº 165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos do art. 4º 

da Lei nº 1.060/50, defiro a Gratuidade da Justiça, servindo este como 

alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010664-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA PMMT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT0012770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1010664-74.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória 

com pedido de tutela provisória de evidência proposta por ASSOCIAÇÃO 

DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E 

ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR 

DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSOADE) em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão da tutela de evidência para que seja determinado ao Requerido 

que garanta aos militares representados pela Associação Requerente a 

figurarem na listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no 

Boletim Geral da PMMT nº 1478 de 26.04.2016 para concorrerem a 

promoção a graduação de Terceiro Sargento PMMT a contar de Setembro 

de 2008, nas mesmas condições dos militares que figuram na referida 

publicação. Aduz, em síntese, que em setembro de 2008, determinadas 

turmas de praças da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, 

preencheram os requisitos necessários a promoção de Cabo a 3º 

Sargento PMMT, todavia, a Comissão de Promoção de Praças publicou o 

Quadro de Acesso a Promoção de Praças Policiais – QPPM, onde todos os 

que sobrevieram do referido curso, incluso os representados, foram 

preteridos de participar do certame promocional sem qualquer cabimento 

legal, sob o fundamento de que estes militares não teriam concluído o 

requisito de 15 anos de efetivo serviço junto a instituição militar. Pontua 

que a não participação de todos os militares prejudicados no certame 

promocional vem a ferir princípios basilares das normas da caserna, tais 

como a hierarquia e a antiguidade. Ampara a sua pretensão à vista dos 

requisitos da tutela de evidência, previstos no art. 311 do CPC/2015. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, verifico que não 

se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do 

CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, 

a Fazenda Pública Estadual já se manifestou pelo desinteresse na 

conciliação, daí por que deixo de aplicar tal providência, até mesmo para 

garantir o princípio da razoável duração do processo. No mais, para a 

concessão da tutela de evidência, se faz necessário a comprovação da 

caracterização do abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; se as alegações despendidas possam ser 

comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; quando se tratar 

de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do 

contrato de depósito; ou, ainda, quando a petição inicial for instruída com 

prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a 

que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (art. 311 do 

CPC/2015). Como relatado, busca a parte Autora a concessão da tutela 

provisória de evidência para que seja determinado ao Requerido que 

garanta aos militares representados pela Associação Requerente a 

figurarem na listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no 

Boletim Geral da PMMT nº 1478 de 26.04.2016 para concorrerem a 

promoção a graduação de Terceiro Sargento PMMT a contar de Setembro 

de 2008, nas mesmas condições dos militares que figuram na referida 

publicação. Pois bem. Ab initio, convém dispor que há claramente a 

incidência, na hipótese, do impedimento legal do art. 1º da Lei nº 9.494/97, 

que veda a concessão de medida liminar ou tutela provisória visando à 

reclassificação ou equiparação de servidores públicos, ou à concessão 

de aumento ou extensão de vantagens. Neste sentido, tem se decidido o 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – PAGAMENTO 

DE VERBA DE PRODUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE 

LIMINAR RELACIONADA A PAGAMENTO DE VALORES – INTELIGÊNCIA 

DA LEI Nº 12016/09 – RECURSO PROVIDO. 1. Nos moldes do § 2º do art. 

7º da Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016 de 2009) que não será 

concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos 

tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a 

reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de 

aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 

natureza. 2. A discussão da questão em sede de mandado de segurança 

é viável, não sendo possível, no entanto, o deferimento da medida liminar”. 

(AI, 61223/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA 
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CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/01/2014, Data da publicação no 

DJE 03/02/2014). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E REFLEXOS - 

DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS DO ARTIGO 

273 DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PAGAMENTO DE 

QUALQUER NATUREZA – VENCIMENTOS – VEDAÇÃO LEGAL - 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.494/97, ARTIGO 1º DA LEI Nº 

8.437/92 E ARTIGO 7º,§2º DA LEI Nº 12.016/2009 – PRECEDENTES DO 

STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão de antecipação de tutela 

no presente recurso implica o pagamento imediato de horas extras, 

adicional noturno e seus reflexos, o que é expressamente vedado pelos 

artigos 1º da Lei nº 9.494/97, 1º da Lei nº 8.437/92 e 7º,§2º da Lei nº 

12.016/2009. 2. Ausente a demonstração dos requisitos do artigo 273 do 

CPC, não se concede tutela antecipada. 3. Recurso desprovido”. (TJMT, 

RAI 33572/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/10/2012, Publicado no DJE 06/09/2013). 

Desta feita, o Requerente, ao pretender que o Estado seja compelido a 

proceder com a inclusão de todos os seus representados no quadro de 

acesso à promoção à patente de 3º Sargento da PMMT, busca, 

nitidamente, a concessão de vantagem, cuja pretensão esbarra na 

vedação legal das regras acima mencionadas, motivo pelo qual não 

vislumbro a evidencia da probabilidade do direito. Portanto, ante a 

ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida 

antecipatória, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, e ante a ausência de fundamento 

relevante que o caso denota, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

EVIDÊNCIA vindicada. Intime-se o Requerido Estado de Mato Grosso, por 

meio da Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, apresentar a sua 

defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. No mais, por 

se tratar de interesse individual disponível, bem como nos termos do Ato 

Administrativo nº 006/2003/PGJ-CGMT, afasto o mister do Ministério 

Público em manifestar na causa, conforme diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. Com a defesa, vistas à Requerente para 

impugnar no prazo legal e, após, voltem-me conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 22 de 

janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029948-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN OAB - SP156594 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5) PROCESSO Nº 

1029948-68.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Defiro o pedido de aditamento à 

petição inicial (ID: 10626192). No mais, cumpra-se a decisão anterior de ID: 

10268821. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Janeiro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR. JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020916-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARFORI SAMPAIO OAB - SP0222988A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1020916-39.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de 

Ato Administrativo com pedido de tutela provisória de urgência proposta 

por GROUPON SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão 

do provimento antecipatório para que seja determinada a suspensão da 

exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON Estadual, bem como da 

suspensão da inscrição do débito em Dívida Ativa. Aduz, em síntese, que 

foi surpreendida com a aplicação de penalidade imposta pelo órgão do 

PROCON/MT, aplicando-se a multa no valor de R$ 12.000,00 (doze mil 

reais), ao fundamento de incorrer em suposta afronta ao art. 52 do CDC. 

Sustenta que atuou em estrita observância ao pactuado em contrato e 

disposto em lei, não infringindo nenhum dispositivo da legislação 

consumerista, alegando ser arbitrária e ilegal a decisão proferida em sede 

administrativa, sendo de rigor a sua anulação e, via de consequência, da 

penalidade injustamente aplicada. Defende, ainda, sobre a 

desproporcionalidade da multa aplicada; invoca o princípio da 

proporcionalidade; objeta sobre o desvio de finalidade da multa. Escuda a 

sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência, previstos no 

art. 300 do CPC/2015. Deu à causa o valor de R$ 12.000,00 (doze mil 

reais). Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, 

verifico que não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 

e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 

003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse 

na conciliação, daí porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, 

para garantir o principio da razoável duração do processo. No mais, para 

a concessão da tutela provisória de urgência se faz necessário se 

comprovar a evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Conforme 

relatado, a presente demanda fora proposta com o escopo de obter uma 

decisão para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da multa 

aplicada pelo PROCON Estadual, bem como da suspensão da inscrição do 

débito em Dívida Ativa. O cerne da questão posta em litígio é conferir se a 

aplicação de multa por PROCON contra a empresa-Requerente possui 

amparo legal ou, em caso negativo, há notória usurpação da sua 

competência fiscalizatória. Pois bem. Em que pese louvável a 

argumentação despendida pela parte Autora, verifica-se que o pleito 

liminar não merece acolhimento, isso porque, analisando os autos, 

observa-se que um dos pressupostos indispensáveis para o deferimento 

da tutela antecipada não está presente, qual seja, a verossimilhança das 

alegações, haja vista que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, 

“caput” da CF/88), a Administração Pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao 

princípio da legalidade. Neste sentido, em análise perfunctória da malha 

documental acostada aos autos, notadamente pelo Termo de Reclamação, 

que deu azo à imposição da multa em que se pretende a suspensão da 

sua exigibilidade (ID nº 8727945 e seguintes), qual seja a FA nº 

0212-042.453.7, verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON/MT, ao 

aplicar a multa administrativa objeto da presente demanda, obedeceu 

àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem 

força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se 

deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena de multa, graduada de 

acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento 

administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos 

estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não 

superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência 

(Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – Destaquei. 

Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do 

infrator o valor das multas administrativas sejam consideradas 

excessivas, fato é que as mesmas atenderam aos parâmetros legais, não 

restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a 

falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em testilha. 

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta 

foi determinada por meio de processo administrativo em estrita 

observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos 

por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa à parte Requerente, inclusive em grau recursal, conforme se 

denota das certidões de tempestividade recursais e respectivas decisões 

administrativas em grau recursal que não deram provimento aos recursos 

aviados. De mais a mais, denota-se, inclusive, que supraditas decisões 

encontram-se perfeitamente motivada e fundamentada, consoante 

previsão legal que regulamenta o processo administrativo (Lei nº 

9.784/1999), conforme se pode observar de toda a malha documentária 

encartada. Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir 

tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a 
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Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não 

compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no 

mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou à 

Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não 

permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. No caso posto sub judice, 

verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa anterior à 

aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON Estadual, inclusive se 

utilizando de recurso à segunda instância administrativa. Com efeito, não 

houve, prima facie, demonstração de que houve qualquer ilegalidade no 

processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor, 

razão pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão da 

Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos 

atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da 

verossimilhança das alegações da Autora, tampouco há prestação de 

caução, em dinheiro, para que a sua exigibilidade seja suspensa, como sói 

a hipótese prevista no art. 151, II do CTN. Nesse sentido, há precedente do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “PROCESSO CIVIL 

E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE 

DÉBITO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – 

AUSÊNCIA DE REQUISITO DO ART. 273, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO 

– DECISÃO MANTIDA. Na tutela antecipada, mais do que em qualquer outra 

hipótese, está consagrado o princípio do livre convencimento motivado do 

juiz, diante da subjetividade envolvida na questão em comento. Ausentes 

os requisitos do art. 273 do CPC, impõe-se o improvimento do recurso e, 

de consequência, a manutenção da decisão agravada”. (AI, 59420/2010, 

DES.MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

10/08/2010, Data da publicação no DJE 08/09/2010) – Destacamos. 

Ademais, como já consignado acima, observa-se que o objeto da ação 

gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos ensinamentos do 

professor Hely Lopes Meirelles profere: “O conceito de mérito 

administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua 

presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando 

internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito 

administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na 

escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua 

prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e 

justiça do ato a realizar. O professor ensina ainda que ‘nos atos 

vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, 

não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais 

observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e 

forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a 

Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção 

judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder”. 

Ainda, segundo o renomado doutrinador, “nos atos discricionários, não 

caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque 

não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o 

ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre 

nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder”. Desta 

forma, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode 

estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da 

multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que 

no presente caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, 

não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou 

ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação 

do princípio da legalidade. Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo 

nosso ordenamento jurídico para a análise da regularidade dos atos 

administrativos, cabe ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade 

do ato, não podendo se manifestar quanto ao mérito do ato administrativo 

deste (finalidade e motivo), razão pela qual se impõe o indeferimento da 

medida, ante a ausência de um dos requisitos da tutela de urgência. ISTO 

POSTO, consoante fundamentação supra, e ante a ausência de 

fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada. Cite-se pessoalmente o Requerido 

Estado de Mato Grosso para, querendo, apresentar a sua defesa, no 

prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas 

ao Requerente para impugnar no prazo legal. Após, abro vistas ao ilustre 

representante do Ministério Público para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias e, por fim, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000312-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO CESAR LIMA KIDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL GONCALVES DE MELO RIBEIRO DA SILVA OAB - PR54739 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO: 1000312-57.2017.8.11.0041 

(PJE 5) DESCUMPRIMENTO! URGENTE! Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que o requerente noticia o descumprimento da ordem liminar, 

ID: 5062808, a qual determina que a autoridade indigitada coatora proceda 

com o imediato licenciamento do ano de 2016, relativo ao veículo 

marca/modelo Honda-CB 300R, placa NUG-0691, chassi nº 

9C2NC4310CR001846 sem a exigência de vinculação e pagamento da 

multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, até ulterior julgamento 

de mérito deste writ. . Pois bem. O art. 139 do Novo CPC dispõe o 

seguinte: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições 

deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária;”. Sobre o tema, aliás, em boa hora explica 

Rafael Alvim, verbis: “As medidas atípicas de coerção que, no vigente 

CPC/73, estão previstas nos arts. 461, §5º e 461-A, §3º para os casos de 

cumprimento de sentença envolvendo obrigações de fazer, não fazer e 

entrega de coisa, foram, de certo modo, generalizadas como um 

verdadeiro dever-poder geral de efetivação do juiz pelo art. 139, IV, do 

NCPC, independentemente da natureza da obrigação consubstanciada no 

t í t u l o  e x e c u t i v o . ” 

(http://www.cpcnovo.com.br/blog/2015/11/12/o-dever-poder-geral-de-efe

tivacao-do-juiz-no- novo-cpc/). Assim sendo, diante do descumprimento 

da ordem, determino a intimação pessoal do requerido, PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN 

- MT, , para cumprir imediatamente a decisão judicial no prazo máximo de 

05 (cinco) dias, advertindo-o das sanções civis, penais e administrativas 

que poderão ser aplicadas cumulativamente, conforme art. 139 do NCPC e 

o Provimento nº 56/2008 da CGJ/TJ/MT, dentre as quais a multa diária de 

R$300,00 (trezentos reais), a ser bloqueada via BACEN JUD da conta 

bancária da autoridade, além do encaminhamento à DEPOL mais próxima 

do Fórum, para lavratura de Termo Circunstanciado, por delito de 

desobediência (art. 330 do Código Penal), além de remeter os autos ao 

Ministério Público para apuração de delito de improbidade administrativa, 

previsto no art. 11, II, da Lei 8.429/1992. Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 23 de Janeiro de 2017. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035531-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1035531-34.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória c/c 

Repetição de Indébito com pedido de tutela provisória de urgência 

proposta por SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão do provimento antecipatório para que seja determinada a 

suspensão do regime de pauta fiscal aplicado pelas Portarias nº 114/2016, 

095/2017 e 142/2017, exaradas pela Secretaria de Fazenda do Estado de 

Mato Grosso, possibilitando que a base de cálculo do ICMS seja o valor da 

operação. Aduz, em síntese, que é pessoa jurídica de direito privado, que 
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tem como objeto social, o comércio atacadista de cereais e leguminosas 

beneficiadas (CNAE principal 4632-0/01), dentre outras atividades 

secundarias, estando sujeita ao recolhimento do ICMS. Relata que teve 

lavrado contra si aos Termos de Apreensão e Depósito sob nº 1120045-5, 

1122375-3 e 1122764-2, que tiveram como Base de Cálculo valores 

pré-fixados pelo Regime de Pauta Fiscal, o que considera ilegal, uma vez 

que restou amplamente comprovado a inexistência de processo regular 

apto a comprovar a inidoneidade das notas fiscais apresentadas. 

Assevera que os valores da pauta fiscal adotados pelo Estado do Mato 

Grosso atualmente são muito superiores aos preços do frete praticados 

pelo mercado, com o agravante ainda de ter que se considerar a distância 

entre a origem da carga transportada e o seu destino em duplicidade (ida e 

volta), fazendo com que o valor do tributo (ICMS) a ser recolhido, seja 

muito superior àquele que efetivamente seria devido. Pontua que a edição 

de portarias pela SEFAZ/MT, definindo valores de base de cálculo para o 

ICMS que deve ser recolhido sobre prestações de serviços de transporte 

rodoviário de cargas, é inconstitucional e ilegal, já que confronta normas 

de superior hierarquia, contrariando princípios constitucionais, tais como o 

Princípio da Estrita Legalidade Tributária, do Não Confisco e da Capacidade 

Contributiva. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. 

Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, 

verifico que não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 

e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 

003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse 

na conciliação, daí porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, 

para garantir o principio da razoável duração do processo. No mais, para 

a concessão da tutela provisória de urgência se faz necessário se 

comprovar a evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Conforme 

relatado, a presente demanda fora proposta com o escopo de obter uma 

decisão para que seja determinada a suspensão do regime de pauta fiscal 

aplicado pelas Portarias nº 114/2016, 095/2017 e 142/2017, exaradas pela 

Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, possibilitando que a 

base de cálculo do ICMS seja o valor da operação. Pois bem. Em análise 

perfunctória dos fatos expostos e da malha documental acostada aos 

autos, notadamente os documentos de ID nº 10823210 e seguintes, não 

vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da tutela provisória pleiteada. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência 

da probabilidade do direito, uma vez que a Requerente não demonstrou de 

forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo 

Requerido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a 

aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público. Portanto, ante a 

ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida 

liminar, qual seja a evidência da probabilidade do direito, impõe-se o 

indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada. Cite-se 

pessoalmente o Requerido Estado de Mato Grosso para, querendo, 

apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do 

CPC/2015. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo 

legal. Após, abro vistas ao Ministério Público, para que se manifeste no 

prazo de 15 dias e, por fim, voltem-me conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 23 de 

janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020598-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA CLAUDIANO COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1020598-90.2016.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Ordinário com pedido de Tutela 

antecipada em caráter antecedente proposta por MARIA DA GLÓRIA 

CLAUDIANO COSTA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão 

da tutela provisória de urgência antecipada para que seja determinada a 

imediata redução da carga horária para 20 horas semanais, sem 

compensação de horas e com o valor integral do subsídio, até decisão 

final da presente ação. Relata, em síntese, que é servidora pública 

estadual, e que em razão de doença que acomete seu companheiro 

necessita de redução de sua carga horária em 50% (cinquenta por cento). 

Afirma que seu companheiro é portador de doença grave nos rins, e 

depende de ajuda para quaisquer tipos de atividade relacionados aos 

cuidados básicos, bem como para prover a segurança e acompanhamento 

em consultas, tratamentos e fisioterapias que garantam uma melhor 

qualidade de vida. Assim, pleiteia em caráter de urgência a redução de 

sua carga horária para 20 horas semanais, sem compensação de horas e 

com o valor integral do subsídio, amparada no princípio da dignidade da 

pessoa humana. Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela 

de urgência, previstos no art. 303 do CPC/2015. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e, Decido. Primeiramente, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a 

Fazenda Pública Estadual já se manifestou pelo desinteresse na 

conciliação, daí por que deixo de aplicar tal providência, até mesmo para 

garantir o princípio da razoável duração do processo. Para a concessão 

da tutela antecipada em caráter antecedente se faz necessário se 

comprovar a evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 303 do CPC/2015). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. Pois bem. Busca a requerente 

com a concessão da tutela provisória de urgência em caráter antecedente 

que seja determinada a imediata redução de sua carga horária para 20 

horas semanais, sem compensação de horas e com o valor integral do 

subsídio, até decisão final da presente ação. Em análise perfunctória dos 

fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de 

ID nº 4141239 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição 

sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do 

provimento pleiteado. Isso porque, a documentação apresentada não me 

convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a requerente 

não demonstrou de forma cristalina a existência do direito pleiteado. Além 

disso, apesar do quadro clínico do companheiro da requerente parecer 

complicado, não tenho por arrazoado determinar a redução da carga 

horária de serviço de servidor estadual com manutenção de subsídio 

integral sem amparo na legislação que rege a carreira. Ressalto que o 

Poder Judiciário não tem o condão de inovar na legislação pátria, até 

porque uma atitude mais proativa frente a uma situação não 

regulamentada haverá certamente nítida ingerência na esfera de 

competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da 

separação dos poderes, preceituada no art. 2º da CF/88. Ademais, 

permitir a redução da carga horária sem redução do subsídio me afigura 

como típico enriquecimento ilícito, haja vista a ausência de 

contraprestação do serviço pelo período no qual é pago pelo Ente Público. 

Assim não vislumbro o fumus boni iuris. Portanto, ante a ausência de um 

dos requisitos ensejadores para a concessão do provimento antecipatório, 

impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, e consoante 

fundamentação supra, INDEFIRO o provimento antecipatório em caráter 

antecedente. Intime-se o Requerente para emendar a petição inicial no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser 

extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 303, § 6º do 

CPC/2015. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, 

do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma 

vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este 

como alvará de gratuidade. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, 23 de Janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014397-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1014397-48.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Primeiramente, verifico que os 

direitos aqui em debate são de natureza indisponível, ou seja, 

insuscetíveis de ser objeto de acordo, daí porque dispenso a remessa 

deste feito ao núcleo de conciliação, nos termos do Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 relativo ao art. 334 e parágrafos do 

CPC/2015. Cite-se o Requerido, para, querendo, responder a ação no 

prazo legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

alegados pela Requerente. Nos termos do Procedimento de Controle 

Administrativo nº 165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos do art. 4º 

da Lei nº 1.060/50, defiro a Gratuidade da Justiça, servindo este como 

alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029228-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE FATIMA DE OLIVEIRA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031/O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA COORDENADORIA DE 

MANUTENÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE GESTAO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1012317-14.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por SOLANGE FÁTIMA DE 

OLIVEIRA CRUZ em face de ato indigitado coator da lavra do SECRETÁRIO 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO e da GERENTE 

DE CRÉDITO DA COORDENADORIA DE MONITORAMENTO DA 

SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SEGES/MT, objetivando 

a concessão da medida antecipatória para que seja determinada a 

suspensão dos efeitos do parágrafo 2º do Decreto nº 766/2011, bem 

como dos efeitos da informação nº 73/2017/CMO/SGP/SEGES em relação 

a Impetrante, possibilitando a entrega das Certidões Atualizada de Crédito 

Salarial. Em síntese, é o que merece registro. De acordo com o art. 96, 

inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso (Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 31/2004), compete privativamente ao 

Tribunal de Justiça julgar originalmente Mandado de Segurança e Habeas 

Data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia 

Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos 

Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do 

Procurador-Geral do Estado e do Defensor Público Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil. Desta 

forma, determino com a máxima urgência a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar a 

presente ação, consignando as nossas homenagens. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037209-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARGILL AGRICOLA S A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - SP180842-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1037209-84.2017.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Cuida-se de Pedido de Tutela Provisória de Urgência 

Cautelar Antecedente proposta por CARGILL AGRÍCOLA S/A em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando, com o provimento cautelar 

que a requerida não se negue a expedir Certidão Positiva de Débitos com 

Efeitos de Negativa em função do crédito tributário contido no NAI nº 

141329001600091201118, tanto da matriz como das demais filiais do 

grupo, bem como se abstenha de incluir a requerente no Regime 

Administrativo Cautelar previsto na Resolução nº 007/2008-SARP, até 

decisão de mérito. Aduz que é pessoa jurídica de direito privado que tem 

por objeto social a fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de 

milho; o comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; 

fabricação de óleo de milho refinado; fabricação de biocombustíveis, 

exceto álcool; comércio atacadista de outros produtos químicos e 

petroquímicos não especificados anteriormente, e nesta condição 

encontra-se submetida ao ICMS de competência estadual. Relata que na 

data de 27/11/2017, foi cientificada do trânsito em julgado do procedimento 

administrativo constante dos e-process 5011882/2011 (ação fiscal), 

5122077/2012 (impugnação), 5266128/2013 (decisão de primeira 

instância), 5028161/2016 (recurso voluntário) e 5029161/2016 (onde 

todos foram reunidos), os quais tratavam da revisão da Notificação de 

Auto de Infração – NAI nº 141329001600091201118. Informa que ao 

término do processo administrativo, apurou o fisco que a Requerente 

deveria recolher ao erário o valor atualizado de R$ 32.638.676,17 (trinta e 

dois milhões, seiscentos e trinta e oito mil, seiscentos e setenta e seis 

reais e dezessete centavos). Afirma que os atos administrativos 

emanados pela autoridade fiscal violam princípios constitucionalmente 

assegurados, haja vista a utilização de práticas abusivas no sentido de 

coagir ao pagamento do tributo, o que entende ferir também o princípio da 

livre atividade. Com a inicial vieram os documentos eletronicamente 

acostados. Deu à causa o valor de à causa o valor de R$ 32.638.676,17 

(trinta e dois milhões, seiscentos e trinta e oito mil, seiscentos e setenta e 

seis reais e dezessete centavos). É o relatório. Fundamento e decido. 

Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou 

pelo desinteresse na conciliação, daí porquê deixo de aplicar tal 

providência, até, porque, para garantir o principio da razoável duração do 

processo. Para a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente se 

faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade do direito, 

conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 305 

do NCPC/2015). Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial 

admite o deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública. Certo 

é que a tutela provisória de urgência cautelar tem a finalidade de 

assegurar a eficácia e a utilidade do processo principal, desta forma, seu 

mérito deve ficar circunscrito à verificação do "fumus boni juris" e do 

"periculum in mora". No casos dos autos, a requerente objetiva com a 

concessão do provimento cautelar que a requerida não se negue a 

expedir Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa em função do 

crédito tributário contido no NAI nº 141329001600091201118, tanto da 

matriz como das demais filiais do grupo, bem como se abstenha de incluir 

a requerente no Regime Administrativo Cautelar previsto na Resolução nº 

007/2008-SARP, até decisão de mérito. Em análise perfunctória aos 

documentos carreados aos autos, verifica-se que a requerente ofertou 

seguro garantia em valor suficiente para assegurar o valor do débito 

discutido nos autos (ID n° 11076573), com o fim de que seja emitida CND, 

bem como para que possa dar continuidade na sua atividade empresarial. 

Pois bem. Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos 

acostados, notadamente os documentos de ID nº 11076339 e seguintes, 

não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da medida pleiteada. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus 

boni juris, uma vez que a Requerente não demonstrou de forma cristalina a 

irregularidade no ato praticado pela autoridade fazendária, bem como não 

acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa 

atribuída ao Ente Público Outrossim, jurisprudência pátria atualmente tem 

entendido a oferta de garantia, consistente em apólice de seguro, como é 

o caso dos autos, não resulta na suspensão da exigibilidade do crédito, 

haja vista a ausência de previsão legal de tal modalidade no art. 151 do 

CTN. Ressalto que o Poder Judiciário não tem o condão de inovar na 

legislação pátria, até porque uma atitude mais proativa frente a uma 

situação não regulamentada haverá certamente nítida ingerência na esfera 

de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio 

da separação dos poderes, preceituada no art. 2º da CF/88. Portanto, ante 

a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão do provimento 
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pleiteado, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, e consoante 

fundamentação supra, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

CAUTELAR em caráter antecedente. intime-se o Requerente para formular 

o pedido principal no prazo de 30 dias, nos termos do art. 308 e art. 310 

do CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de Janeiro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031853-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. P. E. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO OAB - MT0005324A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

SANDER TERUHIKO ENDO (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO N°: 

1031853-11.2017.8.11.0041 (PJE 3). BLOQUEIO BACEN-JUD Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de bloqueio formulado pelo autor R.A.P.E., menor 

impúbere, neste ato representado por seu genitor Sr. Sander Tehuriko 

Endo (CPF n°. 036.839.261-98), na importância de R$ 7.635,00 (sete mil 

seiscentos e trinta e cinco reais), referente à aquisição de medicamento 

denominado “Somatropina 12 UI – 9 Frascos ao mês”, para 03 (três) 

meses de tratamento, devendo o valor ser transferido da Conta Única do 

Estado para a conta corrente da empresa Vida Medicamentos (CNPJ n°. 

06.273.675/0004-33, Banco Itaú, Agência n°. 0147, Conta Corrente n°. 

31755-6). O ente público, por meio da PGE e do Secretário de Saúde, foi 

intimado pessoalmente para que providenciasse o cumprimento da 

decisão, mas quedaram-se inerte, assim, tem se tornado regra os 

descumprimentos das ordens judiciais, sendo possível o seu cumprimento 

apenas com o bloqueio nos numerários. Em síntese, é o relato. 

Fundamento. Decido. A desobediência à ordem legal de funcionário público 

constitui CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – tipificado no art. 330 do CP. 

Destarte, a Lei Federal nº 1.079/50 dispõe que: Art. 12. São crimes de 

responsabilidade contra as decisões judiciárias: 1) impedir, por qualquer 

meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário. É 

inconcebível a recalcitrância do Requerido em obedecer à ordem judicial; 

tal medida constitui um açoite à Administração da Justiça e não coaduna 

com o Estado Democrático de Direito. Impõe-se, portanto, o cumprimento 

imediato da ordem, com responsabilização das referidas autoridades pelo 

seu descumprimento, máxime considerando-se que houve tempo mais do 

que hábil para que o ENTE PÚBLICO a cumprisse. Igualmente, impõe-se a 

adoção, incontinenti, de medida que vise garantir a satisfação do direito 

assegurado cautelarmente ao Requerente nesta ação, velando-se, assim, 

pelo princípio constitucional do devido processo legal na perspectiva 

processual, corporificado na garantia plena de acesso a uma ordem 

jurídica justa, em que se busca a efetividade da tutela jurisdicional e com 

isso garantir a satisfatividade do jurisdicionado. Para tanto, observamos 

que o Código de Processo Civil estabelece mecanismos que permite ao 

Juiz garantir a efetividade de suas decisões, in verbis: “Art. 139. O juiz 

dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto 

prestação pecuniária;”. Sobre o tema, aliás, em boa hora explica Rafael 

Alvim, verbis: “As medidas atípicas de coerção que, no vigente CPC/73, 

estão previstas nos arts. 461, §5º e 461-A, §3º para os casos de 

cumprimento de sentença envolvendo obrigações de fazer, não fazer e 

entrega de coisa, foram, de certo modo, generalizadas como um 

verdadeiro dever-poder geral de efetivação do juiz pelo art. 139, IV, do 

NCPC, independentemente da natureza da obrigação consubstanciada no 

t í t u l o  e x e c u t i v o . ” 

(http://www.cpcnovo.com.br/blog/2015/11/12/o-dever-poder-geral-de-efe

tivacao-do-juiz-no- novo-cpc/). O bem da vida pretendido pelo Requerente 

é a assistência constitucional à saúde, obrigação, indiscutivelmente, 

atribuída ao ente estatal. Parece-nos, portanto, que medida prática mais 

adequada para o cumprimento da obrigação é a busca e apreensão dos 

medicamentos e/ou o bloqueio de valores contra o Requerido. Nestes 

termos é a jurisprudência do STJ, senão vejamos. “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. MOLÉSTIA 

GRAVE. MULTA DIÁRIA E BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS 

PÚBLICAS. 1. Apesar de possível a fixação, pelo juízo ou a requerimento 

da parte, de astreintes contra a Fazenda Pública pelo inadimplemento de 

obrigação de dar, não viola os artigos 461, §§ 4º e 5º do Código de 

Processo Civil o acórdão que conclui ser ineficaz a multa, pois cabe às 

instâncias ordinárias a aferir a adequação dessa medida. 2. As medidas 

previstas no § 5º do artigo 461 do CPC foram antecedidas da expressão 

"tais como", o que denota o caráter não exauriente da enumeração. 3. Não 

obstante o sequestro de valores seja medida de natureza excepcional, a 

efetivação da tutela concedida no caso está relacionada à preservação 

da saúde do indivíduo, devendo ser privilegiada a proteção do bem maior, 

que é a vida. 4. Recurso especial provido em parte.” (REsp 884.422/RS, 

Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07.11.2006, 

DJ 17.11.2006 p. 251) – Destacamos. Por oportuno, vale esclarecer que, o 

requerido mesmo intimado para cumprir a decisão provisória, não o fez, o 

que reforça a necessidade de adoção de medidas que tragam eficácia a 

decisão exarada, como a utilização de bloqueio nos numerários públicos 

para garantir o bem juridicamente tutelado (saúde da requerente). Assim, 

justifica-se a constrição de valores nos cofres públicos em favor da 

empresa fornecedora do medicamento indicada pela autora por ter 

apresentado o menor orçamento, e, com medicamento disponível em 

estoque, conforme se vê à fl. 10649921. ISTO POSTO, e à vista da 

fundamentação acima, DETERMINO: Que se proceda ao BLOQUEIO via 

BACEN JUD, R$ 7.635,00 (sete mil seiscentos e trinta e cinco reais), 

referente à aquisição de medicamento denominado “Somatropina 12 UI – 9 

Frascos ao mês”, para 03 (três) meses de tratamento, devendo o valor 

ser transferido da Conta Única do Estado para a conta corrente da 

empresa Vida Medicamentos (CNPJ n°. 06.273.675/0004-33, Banco Itaú, 

Agência n°. 0147, Conta Corrente n°. 31755-6). O autor fica obrigado a 

prestar contas no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se pessoalmente a PGE e 

o Secretário de Estado de Saúde. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 

18 de Dezembro de 2017. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036756-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA OAB - MT0004198A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELME EVANGELISTA FERNANDES (IMPETRADO)

SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEAF (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1036756-89.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO, por 

sentença, o pedido de desistência formulado pela parte Autora (ID nº 

11009642), para que surta seus jurídicos efeitos, sendo que tal 

requerimento se deu antes mesmo da intimação da parte contrária, e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente feito com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015. Publique-se e 

Intime-se. Sem interesse recursal. Cumprido o determinado acima, 

certifique-se o trânsito e arquive-se com as devidas baixas de estilo. 

Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026774-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FERREIRA DE MORAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PEDROSO JUNIOR OAB - MT11266/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA SECRETARIA DE 

SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 
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(IMPETRADO)

REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1026774-51.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO, por 

sentença, o pedido de desistência formulado pela parte Autora (ID nº 

10067695), para que surta seus jurídicos efeitos, sendo que tal 

requerimento se deu antes mesmo da intimação da parte contrária, e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente feito com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015. Publique-se e 

Intime-se. Sem interesse recursal. Cumprido o determinado acima, 

certifique-se o trânsito e arquive-se com as devidas baixas de estilo. 

Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017729-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT0015329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO CONTROLADOR GERAL DO ESTADO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1017729-23.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO, por 

sentença, o pedido de desistência formulado pela parte Autora (ID nº 

8079548), para que surta seus jurídicos efeitos, sendo que tal 

requerimento se deu antes mesmo da intimação da parte contrária, e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente feito com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015. Publique-se e 

Intime-se. Sem interesse recursal. Cumprido o determinado acima, 

certifique-se o trânsito e arquive-se com as devidas baixas de estilo. 

Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036297-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diogo Galvan OAB - MT0008056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento decisão proferida nos autos, 

cujo dispositivo segue transcrito: "...Prestada a caução, que deverá ser 

formalizada, expeça-se oficio ao Cartório competente que deverá ser 

informado pela Agravante, para suspender o apontamento/protesto, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas...", impulsiono o presente feito para 

intimação da parte autora a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

compareça nesta Secretaria, para assinar Termo de Caução. Cuiabá-MT., 

23/1/2018 Janeide Neves

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503175-14.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS OAB - SP257968 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ DESPACHO Numero do 

Processo: 0503175-14.2015.8.11.0041 EMBARGANTE: TIM CELULAR S.A. 

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cumpra-se a 

sentença retro. Cuiabá, 23 de janeiro de 2017 ADAIR JULIETA DA SILVA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503226-25.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO Numero do Processo: 0503226-25.2015.8.11.0041 

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A. EMBARGADO: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL Autuação 17/11/2015 Última distribuição 

11/02/2016 Valor da causa R$ 123.675,80 - EXECUÇÃO FISCAL Nº 

0500985-78/2015 – CDA’s nºs 2015/1087831; 2015/1087832; 

2015/1087881; 2015/1088323; 2015/1088324; e 2015/1088325 

(Contribuinte 359196) Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL interposta em 17/11/2015 pelo BANCO BRADESCO 

S.A. – CNPJ Nº 60.746.948/0001-12, em relação ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

(ID do documento: 366418), pretendendo a suspensão da EXEC. FISCAL 

Nº 0500985-78/2015 até julgamento definitivo dos embargos à execução, 

afirmando que ‘foi citado nos termos da inicial, para pagamento da quantia 

de R$ 123.675,80 (cento e vinte e três mil seiscentos e setenta e cinco 

reais e oitenta centavos), referentes ao auto de infração 0126/2.009, sob 

a alegação de infringência de Lei Municipal nº 4.069/2001 regulamentada 

pelo Decreto Municipal 4.334/2005 que regulamenta a Lei Municipal 

4.069/2001, que regulamenta o tempo de atendimento e permanência em 

fila nas Instituições Financeiras em faze do Auto de Infração formulado 

pelo usuário Renato Torquato de Souza, CPF nº 352.861.991-00.’; ... que 

‘as CDAs apresentadas na presente execução não respeitam os 

requisitos exigidos legalmente, visto que esta não mencionada 

especificamente a disposição da lei em que está fundamentada, conforme 

expressamente exigido art. 202, III,do CTN, b, o que macula, em seu 

entender, o próprio título executivo.’ Argumenta também o Banco 

Embargante que ‘restou claro e evidente a inconstitucionalidade da lei 

municipal – em decorrência do princípio da legalidade estrita–já que o 

Embargante é obrigado a fazer tudo o que está disposto na referida lei 

municipal e seu decreto regulamentar, mesmo havendo essa divergência 

em seus textos, portanto eivados de inconstitucionalidade, pois lei 

municipal exige ato diverso do que consta em seu decreto regulamentar. 

Vale acrescentar que ocorreu invasão de competência legislativa 

exclusiva da União Federal para legislar sobre o funcionamento bancário, 

estabelecida pelos artigos 48, XIII, 163,V E 192 , VI da Constituição 

Federal, além da legislação infraconstitucional, em especial da Lei Federal 

4.595/64.’ ... Alega ainda que ‘Ademais, sabido que todas as agências 

bancárias disponibilizam quase todos os seus serviços nos caixas 

eletrônicos, tais como: PAB s – Posto de atendimento Bancário; BDN s – 

Banco Bradesco dia e Noite, local que conta com pessoa qualificada para 

auxiliar aos seus clientes, sendo tal pessoa de fácil identificação dentro 

da agência bancária. Os serviços prestados através dos 

correspondentes bancários, dentro outros, não tem pagamento de 

cobrança extra, porque visam única e exclusivamente a facilitação do 

cotidiano dos usuários dos serviços bancários, mas ainda assim, 

apresentam muita resistência pelos clientes. Claro e evidente está, que o 

Banco Embargante oferece moderno e informatizado serviço aos seus 

clientes, a fim de lhes proporcionar maior comodidade e celeridade no 

atendimento, diminuindo a necessidade dos usuários enfrentarem filas, 

porque isto, em última análise, é interessante do próprio autuado para que 

seja aumentada sua clientela. Ante o exposto, ante da existência de 

inconstitucionalidade entre a lei municipal e o decreto, face a dúbia 
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exigência, uma na referida lei e outra no seu decreto regulamentar, 

incabível a pretensão do Município em ajuizar a presente demanda face ao 

Banco Embargante.’ Alega ainda o Banco Embargante que, ‘em sendo 

reconhecida a legalidade da CDA executada, cumpre pontuar que a multa 

prevista no Código de Defesa do Consumidor, como penalidade pecuniária, 

tem por finalidade precípua desestimular infrações prejudiciais ao 

consumidor, mas não pode constituir autentica injustiça, uma vez que foi 

devidamente apresentada a Defesa Administrativa, bem como o recurso, 

restando assim comprovado que não cometeu qualquer infração, 

cumprindo rigorosamente todos as normas aplicáveis as instituições 

bancárias. ... Por oportuno cumpre salientar que, a multa deve ser 

declarada nula, tendo em vista que decorreu de ato administrativo em que 

não foram observadas as excludentes de responsabilidade, em especial a 

inexistência de defeito na prestação de serviço. Isto porque, de acordo 

com o disposto no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 

28, do Decreto Federal 2.181/97, para a aplicação da sanção deve-se 

considerar (I) gravidade da suposta infração; (II) a extensão do dano 

causado aos consumidores; (III) a vantagem auferida pela empresa; e (IV) 

condição econômica da empresa. Em vista disso, ainda que se conclua 

pela existência de qualquer infração cometida pelo Banco, constata-se 

que não houve gravidade, haja vista que não foi causado nenhum prejuízo 

ao embargado. Além disso, não houve qualquer vantagem auferida pelo 

Banco embargante, pois em nenhum momento deixou de prestar o devido 

atendimento ao consumidor.’ Ao final, requereu que sejam acolhidos estes 

Embargos, julgando-se extinta a Execução Fiscal, ‘reconhecendo-se a 

nulidade das CDA’s apresentadas, porquanto carecem de liquidez e 

certeza em razão da inobservância dos requisitos legais previstos no art. 

202, inciso III do CTN; julgar procedente os presentes embargos, 

condenando-se a embargada ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios.’ E no mérito, que ‘seja julgado procedente os 

presentes embargos, em razão da inconstitucionalidade da lei municipal e 

o decreto regulamentar, bem como da inexistência da infração apontada 

na CDA, bem como pela ausência de menção do dispositivo de lei que 

determinado o supostamente descumprido pelo banco Embargante’. , 

assim como a condenação da Prefeitura Municipal de Cuiabá em 

honorários advocatícios equivalente a 20% do valor da causa, fixado em 

R$ 123.675,80- (ID do documento: 366418). Em 04/02/2016, face o 

advento do PROVIMENTO Nº 03/2016/CM, pela Dra. Adair Julieta da Silva, 

DD. Juíza de Direito Titular do Gabinete 1 – Fazenda Pública Estadual desta 

Vara Esp. de Execução Fiscal, foi determinada a redistribuição dos autos 

eletrônicos a este Juízo do Gabinete 1 – Fazenda Pública Municipal da 

Vara Esp. Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (ID do documento: 

487937). Os autos eletrônicos foram redistribuídos em 11/02/2016 à este 

Gabinete 1 – Fazenda Pública Municipal desta Vara de Execução Fiscal (ID 

do Evento: 436654). Eis o relatório necessário. DECIDO. Dando 

prosseguimento a estes Embargos à Execução, CERTIFIQUE-SE nestes 

autos virtuais de Embargos à Execução Fiscal, sobre o cumprimento 

integral da determinação proferida por este Juízo nos autos principais do 

PJe EXECUÇÃO FISCAL nº 0500985-78/2015, quanto ‘à desvinculação’ 

daquela Execução Fiscal dos VINTE E SEIS autos eletrônicos ali 

nominados, propostos pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como de 

uma Execução Fiscal promovida pelo Município de Cuiabá em relação à 

empresa privada que não possui vínculo algum com o Banco 

Executado-Embargante. A seguir, PROCEDA-SE à desvinculação destes 

autos eletrônicos de Embargos à Execução nº 0503226-25/2015, dos dois 

autos eletrônicos anexados aqui, v. g., VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ - EEFis 0503074-74.2015 - obrigação de fazer / 

não fazer - BANCO BRADESCO S.A. X CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL - 

Distribuído em: 11/02/2016; e VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ - EEFis 0503322-40.2015 - obrigação de fazer / 

não fazer - BANCO BRADESCO S.A. X CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL - 

Distribuído em: 11/02/2016, vez que não foram interpostos em relação à 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 0500985-78/2015, mas sim em relação às 

EXECUÇÕES FISCAIS NºS 0500941-59/2015 e 0500966-72.2015, 

respectivamente, consequentemente VINCULANDO-SE tais Embargos às 

suas respectivas Execuções Fiscais, CERTIFICANDO-SE em todos os 

quatro autos e nesta Execução Fiscal sobre o motivo da vinculação inicial, 

desvinculação destes autos e consequente vinculação às Execuções 

Fiscais a que se referem. Após, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública 

Municipal Exequente-Embargada destes EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL Nº 0503321-55/2015, para em DEZ DIAS impugnar, querendo, 

estes Embargos à Execução Fiscal. Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação Fazendária, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade ou 

inexistência da manifestação e voltem os autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO. INTIMEM-SE (PJe) e PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 968497 Nr: 8518-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE MARQUES DE SOUZA BRIZUENA, 

DANILO JOSÉ FANELLI LUCHIARI, ELIEZER PEREIRA DO LAGO NETO, 

EDELCIO LUNGAREZI, GUILHERME GRANZOTTO, IGOR DA COSTA E 

SILVA, CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESID. CUIABA-MT LIMITADA, 

BENEDITO APARECIDO P. L. NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA CUSTODIO DE 

SOUZA - OAB:17.281/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.635,98 (um mil seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e oito 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 817,99 (oitocentos e dezessete 

reais e noventa e nove centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 817,99 (oitocentos e dezessete reais e noventa e nove centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038442-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN OAB - SP156594 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL – GABINETE 2 Processo nº. 1038442-19.2017.8.11.0041 

Vistos, etc. Calcenter – Calçados Centro Oeste Ltda., qualificada nos 

autos, ajuizou a presente Tutela Antecipada Antecedente, em face do 

Estado de Mato Grosso, visando suspender a exigibilidade dos créditos 

tributários inscritos na dívida ativa sob o nº 2017329895, 2017330796, 

2017475550 e 2017474952, que o requerido se abstenha de negar a 

emissão de CND e a sustação dos efeitos do protesto da mencionada CDA 

até o julgamento dos pedidos da tutela final. Afirma a que em 21.08.2017 

os créditos tributários objeto dos Processos Administrativos nº 

33778/54/28/2017 e 39467/54/28/2017 foram inscritos em dívida ativa sob 

os nº 2017329895 e 2017330796. Aduz que na data de 27.09.2017 os 

créditos tributários objeto dos Processos Administrativos nº 

253999/54/28/2017 e 248401/54/28/2017 foram inscritos em dívida ativa 

sob os nº 2017475550 e 2017474952. Informa que, posteriormente todas 

as CDA’s foram levado a protesto, causando prejuízos à requerente por 
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não ser devido o crédito tributário. Alega estarem presentes os requisitos 

da tutela antecipada antecedente para que mediante depósito judicial do 

valor atualizado da CDA objeto da demanda, seja suspensa a exigibilidade 

do crédito tributário e sustado os efeitos do respectivo protesto. Vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Fundamente. Decido. A Requerente 

postulou pela concessão de tutela antecipada antecedente visando 

suspender a exigibilidade do crédito tributário inscrito na dívida ativa sob o 

nº 2017470789, que o requerido se abstenha de negar a emissão de CND 

e a sustação dos efeitos do protesto da mencionada CDA. O art. 151, II, do 

CTN prevê, como direito subjetivo da parte, a suspensão da exigibilidade 

do tributo mediante depósito do montante integral do tributo. Tal 

prerrogativa decorre ex vi legis, cuja realização prescinde até mesmo de 

autorização judicial, valendo lembrar que tal procedimento não implica em 

qualquer prejuízo à Fazenda Pública, razão pela qual não pode a mesma 

se opor à vontade do contribuinte, pois é um direito livremente exercitável. 

Saliente que o efeito do depósito calçado no artigo 151, II, do CTN, é 

justamente o de inibir os efeitos da mora, quais sejam a fluência dos juros 

e da multa de mora previstos na legislação fiscal, a inscrição do 

contribuinte nos cadastros de negativação e a submissão à execução 

judicial da dívida. Nesse sentido, o STJ firmou entendimento no incidente 

de Recurso Repetitivo no STJ nº REsp 1.156.668/DF relativamente a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, in verbis: “TRIBUTÁRIO. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, 

DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE. 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO 

CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO 

DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 

535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. 

EXCLUSÃO. 1. A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do 

débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado 

Sumular n. 112 desta Corte, cujos precedentes são de clareza hialina(...)2. 

SO O DEPOSITO JUDICIAL EM DINHEIRO, AUTORIZADO NOS PROPRIOS 

AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL OU DA CAUTELAR, SUSPENDE A 

EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTARIO. 3. RECURSO PROVIDO. (REsp 

30610/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 10/02/1993, DJ 15/03/1993)”(STJ – REsp 1156668/DF, primeira seção, 

Rel Min. Luiz Fux, julgado em 24/11/2010) Ademais, não há que se olvidar 

que, por se tratar o lançamento de uma atividade vinculada, uma vez não 

subsistindo discricionariedade praticada por parte de agente fiscalizador, 

resta evidente a ausência de prejuízo à parte requerente, cuja 

consequência é o imediato recolhimento do tributo questionado, sob pena 

do mesmo ser inscrito em dívida ativa, além da sujeição às obrigações 

acessórias e medidas restritivas previstas no nosso ordenamento jurídico 

vigente. Por derradeiro, não se verifica a possibilidade de irreversibilidade 

do provimento, haja vista que, uma vez declarada legal a cobrança na 

forma apontada, a medida é totalmente reversível, podendo o Fisco ser 

ressarcido dos valores que o contribuinte deixou de recolher, já que a 

garantia convola-se em conversão de depósito em renda, extinguindo-se 

desta feita a obrigação tributária, como prevê o art. 156, VI, do CTN. Com 

relação a sustação dos efeitos do protesto, constata-se que o perigo de 

dano ou o resultado útil do processo configura-se no próprio protesto, que 

por si só acarreta prejuízos de difícil reparação, e estando o débito 

devidamente garantido conforme se vê no depósito judicial de id nº 

10796902, não há risco para a parte credora. Portanto, cabível e possível 

a concessão da Tutela Antecipada Antecedente, a fim de suspender a 

exigibilidade do crédito tributário bem como os efeitos do protesto do caso 

ora analisado. ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, 

uma vez presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE, nos termos do 

art. 303, do NCPC vindicado para o fim de suspender a exigibilidade dos 

créditos tributários em relação aos débitos aqui discutidos, nos termos do 

art. 151, II, do CTN e sustar tão somente os efeitos do protesto nº 

13120031, referente à CDA nº 2017330796, datado de 11.12.2017, do 4º 

Serviço Notarial de Cuiabá-MT bem como obter certidão de regularidade 

fiscal, até ulterior deliberação. Com relação aos demais débitos tributários 

aqui indicados, necessário se faz que a parte autora traga aos autos 

cópias dos instrumentos dos protestos, no prazo de 10 (dez) dias, uma 

vez que os documentos indexados nos ids nº 11232025, 11231999 e 

11231963 não mencionam a origem da cobrança. Expeça-se o necessário. 

Em seguida, intime-se o autor para que promova o aditamento da petição 

inicial, nos mesmo autos, de modo a: i) complementar a sua causa de 

pedir; ii) confirmar seu pedido de tutela definitiva; e iii) juntar novos 

documentos indispensáveis ou úteis para a apreciação da demanda, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso I, §1º, do art. 303, do 

NCPC, sob pena de indeferimento e extinção do processo sem resolução 

do mérito (art. 303, §2º, do NCPC). Após, providencie-se a citação da 

parte requerida, para querendo, apresentar a sua defesa no prazo de 30 

(trinta) dias, conforme disposto no art. 335, c/c 183, ambos do NCPC, uma 

vez que a causa de pedir não comporta autocomposição[1], nos termos do 

art. 334, §4º, I, do NCPC. Posteriormente, retornem os autos conclusos. 

Intime e cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. Adair Julieta da Silva 

Juíza de Direito [1] A designação da audiência de conciliação ou de 

mediação somente tem lugar se a causa comportar autocomposição; se 

esta não for possível, o caso será de simples citação e intimação para 

responder à demanda do autor (v. art. 334 §4º-II), com o prazo para 

contestação se orientando pelo disposto no art. 231 (v. art. 335-III)

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001091-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDRE DE ANDRADE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 2 – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL Processo nº. 1001091-75.2018.8.11.0041 Vistos etc. 

Trata-se de Mandado de Segurança Com Pedido de Liminar, movido por 

Marcelo Alexandre de Andrade, em desfavor do Secretário Adjunto da 

Receita Pública e Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria 

de Estado de Fazenda. Após análise do mandamus, verifica-se que a 

competência para processar e julgar o presente feito é de uma das Varas 

de Fazenda Pública, uma vez que não existe executivo fiscal ajuizado ou 

sequer inscrição de dívida ativa do Estado de Mato Grosso, o que 

inviabiliza o seu processamento por este Juízo. Insta ressaltar, que 

conforme resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso a Vara de Execução Fiscal da Capital tem a seguinte 

competência: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais 

da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele 

decorrentes com exceção das ações referentes a débito fiscais não 

inseridos em dívida ativa.” Assim, tendo-se em vista as razões acima 

expostas, declino da competência para processar e julgar a presente 

ação em favor de uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da 

Capital, conforme o art. 2º, da Resolução nº 004/2014/TP, procedendo-se 

as baixas e procedimentos necessários. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 

22 de janeiro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500985-78.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO Numero do Processo: 0500985-78.2015.8.11.0041 

EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: BANCO 

BRADESCO S.A. Autuação 01/09/2015 Última distribuição 22/02/2016 

Valor da causa R$ 123.675,80 Dados específicos da Classe Nº da CDA 

2015 / 1087831 2015 / 1087832 2015 / 1087881 2015 / 1088323 2015 / 

1088324 2015 / 1088325 VISTOS, ETC.... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída em 01/09/2015 via PJe pela Procuradoria Fiscal, promovida pelo 

Município de Cuiabá, em relação a BANCO BRADESCO S.A. – CNPJ Nº 

60.746.948/0001-12 (Contribuinte 359196), pretendendo receber o valor 

total de R$ 123.675,80-, referente a MULTAS - PROCON, cujas CDA’s 

foram anexadas à inicial, a saber: 2015/1087831; 2015/1087832; 
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2015/1087881; 2015/1088323; 2015/1088324; e 2015/1088325 (ID dos 

documentos: 319804 e 319805). Em 09/09/2015 a DD. Juíza de Direito 

Titular desta Vara Esp. Execução Fiscal – Gabinete 2, Dra. Adair Julieta da 

Silva, em substituição legal, determinou a citação por carta da Empresa 

Executada (ID do documento: 324066), a qual retornou ao Juízo COM a 

efetivação da citação, segundo Aviso de Recebimento anexado a estes 

autos eletrônicos pela Secretaria na data de 14/04/2016 (ID do documento: 

814750). Em 22/10/2015 o Banco Executado protocolou petição (ID do 

documento: 350324), requerendo ‘a juntada do Comprovante de Depósito 

(anexo), efetuado junto ao BANCO DO BRASIL, no valor de R$ 123.675,80 

(cento e vinte e três mil seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta 

centavos), por meio do ID nº 081240000003861077, com o fito de 

promover a GARANTIA DO JUÍZO, de forma a ser viabilizado o posterior 

oferecimento de embargos à execução pelo Banco executado, no prazo 

legal de 30 (trinta) dias contados da data do depósito, de acordo com o 

inciso I, art. 16 da Lei nº 6.830/80.’, informando ainda que ‘não fora 

realizado o pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista que o 

valor depositado NÃO é para liquidar, mas apenas para garantir o juízo.’, 

requerendo também que ‘todas as intimações destes autos sejam feitas 

em nome do Dr. Mauro Paulo Galera Mari, OAB/MT 3056, sob pena de 

nulidade.’. Anexou os documentos de ID nºs 350325 (DEPÓSITO: 

Autenticação Eletrônica 22C780E58B6F7CBC Data do depósito 

21/10/2015), 350326 (procuração) e 350327 (Estatuto Banco Executado). 

Em 20/06/016 a Fazenda Pública Municipal peticionou nos autos, afirmando 

que o depósito efetuado pelo Banco executado ‘foi oferecido a menor, 

porquanto não foram consideradas as atualizações monetárias e juros de 

mora incidentes entre àquela data e a data do ajuizamento da ação, a 

saber, 01/09/2015. Na data em que efetuado o depósito, na quantia de R$ 

123.675,80 (cento e vinte e três mil seiscentos e setenta e cinco reais e 

oitenta centavos), o valor da dívida, na verdade, era de R$ 139.064,71 

(cento e trinta e nove mil e sessenta e quatro reais e setenta e um 

centavos), em razão da incidência de juros de 1% ao mês, correção 

monetária e honorários advocatícios, conforme se depreende dos extratos 

em anexo... Portanto, o depósito efetuado assegurou apenas parcialmente 

a execução, remanescendo crédito em favor da Fazenda Pública no valor 

de R$ 15.388,91 (quinze mil trezentos e oitenta e oito reais e noventa e um 

centavos).’ , alegando que o depósito foi ‘parcial, sem acréscimo de 

correção monetária e juros de mora, compreendidos entre a data de sua 

concretização e ajuizamento da execução’, requereu que seja deferido 

reforço da penhora, com fundamento no artigo 15, inciso II, da Lei de 

Execução Fiscal, afirmando que ‘a medida de reforço de penhora não 

reabre prazo para oposição de embargos, conforme pacífico entendimento 

jurisprudencial.’ Ao final, requereu a penhora da quantia de R$ 15.388,91-, 

via sistema eletrônico BACENJUD, ‘visando a satisfação integral do valor 

dessa execução, (referente a juros e correção monetária do valor 

cobrado - entre a data do ajuizamento até a data do depósito judicial)’. É o 

relatório. DECIDO. Observo que estão anexados a estes autos VINTE E 

CINCO PJe’s, não havendo qualquer vinculação ou identidade processual 

desses autos eletrônicos com esta Execução Fiscal que justifique a 

anexação, sendo que VINTE E DOIS deles são ações executivas 

promovidas pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o BANCO 

BRADESCO S.A., a saber: 1) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500387-27.2015 - multas e demais 

sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO BRADESCO S.A. - 

Distribuído em: 08/07/2015; 2) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500396-86.2015 - multas e demais 

sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. - Distribuído em: 10/07/2015; 3) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500434-98.2015 - multas e demais 

sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A - Distribuído em: 11/08/2015; 4) VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500437-53.2015 - 

multas e demais sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO 

BRADESCO S.A. - Distribuído em: 12/08/2015; 6) VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - exfis 0500449-67.2015 - 

multas e demais sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X ZTE DO 

BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - 

Distribuído em: 12/08/2015; 7) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500452-22.2015 - multas e demais 

sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO BRADESCO S.A. - 

Distribuído em: 12/08/2015; 8) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500479-05.2015 - multas e demais 

sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A.- Distribuído em: 13/08/2015; 9) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500747-59.2015 - multas e demais 

sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO BRADESCARD S.A - 

Distribuído em: 24/08/2015; 10) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ - exfis 0500754-51.2015 - multas e demais 

sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. - Distribuído em: 25/08/2015; 11) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500799-55.2015 - multas e demais 

sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO BRADESCARD S.A - 

Distribuído em: 26/08/2015; 12) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500807-32.2015 - multas e demais 

sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X CREDI - 21 PARTICIPACOES 

LTDA - Distribuído em: 26/08/2015; 13) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500808-17.2015 - multas e demais 

sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A - Distribuído em: 26/08/2015; 14) VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500811-69.2015 - 

multas e demais sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO 

BRADESCARD S.A - Distribuído em: 26/08/2015; 15) VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500814-24.2015 - 

multas e demais sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. - Distribuído em: 26/08/2015; 16) VARA ESP. 

DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500832-45.2015 - 

multas e demais sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - Distribuído em: 27/08/2015; 17) 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 

0500832-45.2015 - multas e demais sanções - ESTADO DE MATO 

GROSSO X BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - Distribuído em: 

27/08/2015; 18) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE 

CUIABÁ - ExFis 0500945-96.2015.8.11.0041 - multas e demais sanções - 

ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. - 

Distribuído em: 31/08/2015; 19) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500946-81.2015 - multas e demais 

sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. - Distribuído em: 31/08/2015; 20) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500947-66.2015 - multas e demais 

sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO BRADESCARD S.A - 

Distribuído em: 31/08/2015; 21) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500970-12.2015 - multas e demais 

sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO BRADESCARD S.A - 

Distribuído em: 01/09/2015; 22) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500974-49.2015 - multas e demais 

sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. - Distribuído em: 01/09/2015. Há, ainda, TRÊS Execuções Fiscais 

promovidas pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra diversas empresas, 

diferentes do polo passivo BANCO BRADESCO S.A., a saber: 1) VARA 

ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 

0500481-72.2015.8.11.0041 - multas e demais sanções - ESTADO DE 

MATO GROSSO X CREDI - 21 PARTICIPACOES LTDA - Distribuído em: 

13/08/2015; 2) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ 

- ExFis 0500482-57.2015 - multas e demais sanções - ESTADO DE MATO 

GROSSO X CREDI - 21 PARTICIPACOES LTDA - Distribuído em: 

13/08/2015; 3) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ 

- ExFis 0500744-07.2015 - multas e demais sanções - ESTADO DE MATO 

GROSSO X MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. - Distribuído em: 

24/08/2015. Encontra-se ainda vinculado/anexado a esta Execução Fiscal 

nº 0500985-78/2015, a seguinte Execução Fiscal promovida pela Fazenda 

Pública Municipal, cujo polo passivo também não possui qualquer vínculo 

com o BANCO BRADESCO S.A., a saber: VARA ESP. DE EXECUÇÃO 

FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ - ExFis 0500689-56.2015 - multas e demais 

sanções - Cuiabá Prefeitura Municipal X RIGOR EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPACOES S/A - Distribuído em: 18/02/2016. Assim, CHAMO O 

PROCESSO À ORDEM, para DETERMINAR ao Sr. Gestor que proceda 

imediatamente à desvinculação dos autos acima nominados, desta 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 0500985-78/2015, CERTIFICANDO-SE EM CADA 

UM DELES e nesta Execução Fiscal sobre a data da VINCULAÇÃO, o 

motivo, bem como o fundamento da necessária DESVINCULAÇÃO. Em 

seguida, proceda-se à REDISTRIBUIÇÃO no Sistema PJe dos referidos 

PJe’s, imediatamente REMETENDO-SE os referidos autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO ao Juízo competente cada um deles. DETERMINO, também, 

que mantenham-se vinculados à esta EXECUÇÃO FISCAL Nº 
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0500985-78/2015 apenas os SEIS PJ’s, promovidos pelo Município de 

Cuiabá em relação ao BANCO BRADESCO SA, a saber: 1) VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ - ExFis 0501039- 44.2015 - 

multas e demais sanções - Cuiabá Prefeitura Municipal X BANCO 

BRADESCO S.A. - Distribuído em: 18/02/2016; 2) VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ - ExFis 0501041-14.2015 - 

multas e demais sanções - Cuiabá Prefeitura Municipal X BANCO 

BRADESCO S.A. - Distribuído em: 22/02/2016; 3) VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ - ExFis 0500951-06.2015 - 

multas e demais sanções - Cuiabá Prefeitura Municipal X BANCO 

BRADESCO S.A. - Distribuído em: 17/02/2016; 4) VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ - ExFis 0500984-93.2015 - 

multas e demais sanções - Cuiabá Prefeitura Municipal X BANCO 

BRADESCO S.A. - Distribuído em: 22/02/2016; 5) VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ - ExFis 0500941-59.2015 - 

multas e demais sanções - Cuiabá Prefeitura Municipal X BANCO 

BRADESCO S.A. - Distribuído em: 11/02/2016; 6) VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ - ExFis 0500689-56.2015 - 

multas e demais sanções - Cuiabá Prefeitura Municipal X RIGOR 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - Distribuído em: 18/02/2016. 

Mantenha-se também vinculado os autos eletrônicos dos Embargos à 

Execução, interpostos pelo Banco Executado em relação à esta Execução 

Fiscal nº 0500985-78/2015, a saber: VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ - EEFis 0503226-25.2015 - obrigação de fazer/não 

fazer - BANCO BRADESCO S.A. X CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL - 

Distribuído em: 11/02/2016. A seguir, CERTIFIQUE-SE sobre a data do 

recebimento da Carta Citação na agência do Banco Executado (ID do 

documento: 814750), a tempestividade do depósito efetuado nestes autos 

eletrônicos (ID do documento: 350325) e sobre a tempestividade dos 

Embargos à Execução nº 0503226-25/2015 e voltem os autos À 

CONCLUSÃO. INTIMEM-SE (PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 20 de janeiro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503226-25.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO Numero do Processo: 0503226-25.2015.8.11.0041 

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A. EMBARGADO: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL Autuação 17/11/2015 Última distribuição 

11/02/2016 Valor da causa R$ 123.675,80 - EXECUÇÃO FISCAL Nº 

0500985-78/2015 – CDA’s nºs 2015/1087831; 2015/1087832; 

2015/1087881; 2015/1088323; 2015/1088324; e 2015/1088325 

(Contribuinte 359196) Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL interposta em 17/11/2015 pelo BANCO BRADESCO 

S.A. – CNPJ Nº 60.746.948/0001-12, em relação ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

(ID do documento: 366418), pretendendo a suspensão da EXEC. FISCAL 

Nº 0500985-78/2015 até julgamento definitivo dos embargos à execução, 

afirmando que ‘foi citado nos termos da inicial, para pagamento da quantia 

de R$ 123.675,80 (cento e vinte e três mil seiscentos e setenta e cinco 

reais e oitenta centavos), referentes ao auto de infração 0126/2.009, sob 

a alegação de infringência de Lei Municipal nº 4.069/2001 regulamentada 

pelo Decreto Municipal 4.334/2005 que regulamenta a Lei Municipal 

4.069/2001, que regulamenta o tempo de atendimento e permanência em 

fila nas Instituições Financeiras em faze do Auto de Infração formulado 

pelo usuário Renato Torquato de Souza, CPF nº 352.861.991-00.’; ... que 

‘as CDAs apresentadas na presente execução não respeitam os 

requisitos exigidos legalmente, visto que esta não mencionada 

especificamente a disposição da lei em que está fundamentada, conforme 

expressamente exigido art. 202, III,do CTN, b, o que macula, em seu 

entender, o próprio título executivo.’ Argumenta também o Banco 

Embargante que ‘restou claro e evidente a inconstitucionalidade da lei 

municipal – em decorrência do princípio da legalidade estrita–já que o 

Embargante é obrigado a fazer tudo o que está disposto na referida lei 

municipal e seu decreto regulamentar, mesmo havendo essa divergência 

em seus textos, portanto eivados de inconstitucionalidade, pois lei 

municipal exige ato diverso do que consta em seu decreto regulamentar. 

Vale acrescentar que ocorreu invasão de competência legislativa 

exclusiva da União Federal para legislar sobre o funcionamento bancário, 

estabelecida pelos artigos 48, XIII, 163,V E 192 , VI da Constituição 

Federal, além da legislação infraconstitucional, em especial da Lei Federal 

4.595/64.’ ... Alega ainda que ‘Ademais, sabido que todas as agências 

bancárias disponibilizam quase todos os seus serviços nos caixas 

eletrônicos, tais como: PAB s – Posto de atendimento Bancário; BDN s – 

Banco Bradesco dia e Noite, local que conta com pessoa qualificada para 

auxiliar aos seus clientes, sendo tal pessoa de fácil identificação dentro 

da agência bancária. Os serviços prestados através dos 

correspondentes bancários, dentro outros, não tem pagamento de 

cobrança extra, porque visam única e exclusivamente a facilitação do 

cotidiano dos usuários dos serviços bancários, mas ainda assim, 

apresentam muita resistência pelos clientes. Claro e evidente está, que o 

Banco Embargante oferece moderno e informatizado serviço aos seus 

clientes, a fim de lhes proporcionar maior comodidade e celeridade no 

atendimento, diminuindo a necessidade dos usuários enfrentarem filas, 

porque isto, em última análise, é interessante do próprio autuado para que 

seja aumentada sua clientela. Ante o exposto, ante da existência de 

inconstitucionalidade entre a lei municipal e o decreto, face a dúbia 

exigência, uma na referida lei e outra no seu decreto regulamentar, 

incabível a pretensão do Município em ajuizar a presente demanda face ao 

Banco Embargante.’ Alega ainda o Banco Embargante que, ‘em sendo 

reconhecida a legalidade da CDA executada, cumpre pontuar que a multa 

prevista no Código de Defesa do Consumidor, como penalidade pecuniária, 

tem por finalidade precípua desestimular infrações prejudiciais ao 

consumidor, mas não pode constituir autentica injustiça, uma vez que foi 

devidamente apresentada a Defesa Administrativa, bem como o recurso, 

restando assim comprovado que não cometeu qualquer infração, 

cumprindo rigorosamente todos as normas aplicáveis as instituições 

bancárias. ... Por oportuno cumpre salientar que, a multa deve ser 

declarada nula, tendo em vista que decorreu de ato administrativo em que 

não foram observadas as excludentes de responsabilidade, em especial a 

inexistência de defeito na prestação de serviço. Isto porque, de acordo 

com o disposto no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 

28, do Decreto Federal 2.181/97, para a aplicação da sanção deve-se 

considerar (I) gravidade da suposta infração; (II) a extensão do dano 

causado aos consumidores; (III) a vantagem auferida pela empresa; e (IV) 

condição econômica da empresa. Em vista disso, ainda que se conclua 

pela existência de qualquer infração cometida pelo Banco, constata-se 

que não houve gravidade, haja vista que não foi causado nenhum prejuízo 

ao embargado. Além disso, não houve qualquer vantagem auferida pelo 

Banco embargante, pois em nenhum momento deixou de prestar o devido 

atendimento ao consumidor.’ Ao final, requereu que sejam acolhidos estes 

Embargos, julgando-se extinta a Execução Fiscal, ‘reconhecendo-se a 

nulidade das CDA’s apresentadas, porquanto carecem de liquidez e 

certeza em razão da inobservância dos requisitos legais previstos no art. 

202, inciso III do CTN; julgar procedente os presentes embargos, 

condenando-se a embargada ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios.’ E no mérito, que ‘seja julgado procedente os 

presentes embargos, em razão da inconstitucionalidade da lei municipal e 

o decreto regulamentar, bem como da inexistência da infração apontada 

na CDA, bem como pela ausência de menção do dispositivo de lei que 

determinado o supostamente descumprido pelo banco Embargante’. , 

assim como a condenação da Prefeitura Municipal de Cuiabá em 

honorários advocatícios equivalente a 20% do valor da causa, fixado em 

R$ 123.675,80- (ID do documento: 366418). Em 04/02/2016, face o 

advento do PROVIMENTO Nº 03/2016/CM, pela Dra. Adair Julieta da Silva, 

DD. Juíza de Direito Titular do Gabinete 1 – Fazenda Pública Estadual desta 

Vara Esp. de Execução Fiscal, foi determinada a redistribuição dos autos 

eletrônicos a este Juízo do Gabinete 1 – Fazenda Pública Municipal da 

Vara Esp. Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (ID do documento: 

487937). Os autos eletrônicos foram redistribuídos em 11/02/2016 à este 

Gabinete 1 – Fazenda Pública Municipal desta Vara de Execução Fiscal (ID 

do Evento: 436654). Eis o relatório necessário. DECIDO. Dando 

prosseguimento a estes Embargos à Execução, CERTIFIQUE-SE nestes 

autos virtuais de Embargos à Execução Fiscal, sobre o cumprimento 

integral da determinação proferida por este Juízo nos autos principais do 
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PJe EXECUÇÃO FISCAL nº 0500985-78/2015, quanto ‘à desvinculação’ 

daquela Execução Fiscal dos VINTE E SEIS autos eletrônicos ali 

nominados, propostos pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como de 

uma Execução Fiscal promovida pelo Município de Cuiabá em relação à 

empresa privada que não possui vínculo algum com o Banco 

Executado-Embargante. A seguir, PROCEDA-SE à desvinculação destes 

autos eletrônicos de Embargos à Execução nº 0503226-25/2015, dos dois 

autos eletrônicos anexados aqui, v. g., VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ - EEFis 0503074-74.2015 - obrigação de fazer / 

não fazer - BANCO BRADESCO S.A. X CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL - 

Distribuído em: 11/02/2016; e VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ - EEFis 0503322-40.2015 - obrigação de fazer / 

não fazer - BANCO BRADESCO S.A. X CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL - 

Distribuído em: 11/02/2016, vez que não foram interpostos em relação à 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 0500985-78/2015, mas sim em relação às 

EXECUÇÕES FISCAIS NºS 0500941-59/2015 e 0500966-72.2015, 

respectivamente, consequentemente VINCULANDO-SE tais Embargos às 

suas respectivas Execuções Fiscais, CERTIFICANDO-SE em todos os 

quatro autos e nesta Execução Fiscal sobre o motivo da vinculação inicial, 

desvinculação destes autos e consequente vinculação às Execuções 

Fiscais a que se referem. Após, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública 

Municipal Exequente-Embargada destes EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL Nº 0503226-25/2015, para em DEZ DIAS impugnar, querendo, 

estes Embargos à Execução Fiscal. Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação Fazendária, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade ou 

inexistência da manifestação e voltem os autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO. INTIMEM-SE (PJe) e PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37450 Nr: 3578-43.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARDI SOL VIAGENS E TURISMO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ardonil M. Gonzalez Junior - 

OAB:13945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Os presentes embargos foram apresentados prematuramente, uma vez 

que o juízo ainda não se encontra seguro, tendo em vista a manifestação 

do embargado nos autos da Execução Fiscal n. 1630-66.2017.811.0082 

(Cód. 34.493).

2. Considerando que a efetivação da garantia do juízo configura condição 

indispensável ao processamento dos embargos à execução fiscal, nos 

termos do art. 16, § 1º, da Lei 6.830/80, DETERMINO a intimação da parte 

embargante, pessoalmente, para garantir o juízo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, do 

CPC/2015.

3. A garantia do juízo deverá ser realizada nos autos da ação de 

execução fiscal em apenso (Cód. 34.493).

4. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de janeiro de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35789 Nr: 2521-87.2017.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO MARTINS BARBORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de pedido de desistência da ação formulada pelo impetrante à fl. 

166, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, 

requerendo, por conseguinte, a homologação do pedido.

É o necessário relato. DECIDO.

A menção à possibilidade da desistência da ação está consignada no art. 

485, inciso VIII, do CPC/2015, que estabelece que o juiz não resolverá o 

mérito quando “homologar a desistência da ação.”

Nesses termos, disciplina o prof. Hely Lopes Meirelles que:

“O mandado de segurança, visando unicamente à invalidação de ato de 

autoridade, admite desistência a qualquer tempo.” (in Mandado de 

Segurança. 29ª edição. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 123). (sem 

destaque no original).

Da mesma forma é o entendimento do seguinte julgado do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – REAVALIAÇÃO QUESTÕES – 

CONCURSO MAGISTRATURA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. O pedido de desistência do 

mandamus pode ser formulado a qualquer tempo, independentemente da 

anuência do impetrado, acarretando a extinção do processo sem 

julgamento do mérito, em conformidade com o art. 267, VII do CPC.” (MSI 

N.º 84066/2006 – ÓRGÃO ESPECIAL - CLASSE II – REL. DES. DONATO 

FORNUTADO OJEDA). (sem destaque no original)”.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com base no art. 485, inciso VIII, do CPC/2015.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõe as 

Súmulas 512, do STF e 105, do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso.

P.R.I. Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas de 

estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35181 Nr: 2106-07.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SITIO DA VOVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado do Meio Ambiente de 

Mato Grosso - SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Donizeti Nunes - 

OAB:2420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente, para apresentar 

impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35877 Nr: 2588-52.2017.811.0082

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA PINTURAS EIRELI - ME, CRECI APARECIDA 

NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMA - SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO 

AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Almeida Freitas - 

OAB:727, RAQUEL CALMON FREITAS - OAB:OAB/MT 12.368-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de pedido formulado pela parte autora requerendo a concessão 

do alvará para funcionamento do salão de festas do seu estabelecimento.

Para tanto, alega que recebeu visitas dos fiscais do município sendo 

advertido a providenciar os documentos legais para funcionamento do 

salão de festas.

Contudo, sustenta que providenciou a documentação, mas que, para sua 

surpresa, o órgão ambiental municipal lavrou o auto de inspeção e 

embargou o estabelecimento. Assim, pede a concessão de alvará para 

funcionamento.

É o relatório. Decido.

Analisando a petição inicial, verifica-se a ausência do polo passivo.

Além disso, considerando que o estabelecimento foi embargado pelo 
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Município de Cuiabá, cabe ao Poder Judiciário verificar a legalidade ou não 

do ato e, se for o caso, determinar que o Município (e não o Estado-Juiz) 

expeça o alvará para o funcionamento do estabelecimento requerido.

Assim, com fundamento no artigo 321, do CPC/2015, assinalo o prazo de 

15 (quinze) dias para que a requerente providencie a regularização 

correta do polo passivo da presente ação, bem como adeque a petição 

inicial, sob pena de indeferimento (parágrafo único, do artigo 321, do 

CPC/2015).

No mesmo prazo, o advogado subscritor deverá regularizar a sua 

representação, eis que postulou em juízo com procuração outorgada por 

parte alheia ao processo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, cerifique-se e retornem os 

autos conclusos para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36561 Nr: 3078-74.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloi José Wagner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETH MACEDO SILVA - 

OAB:6912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente, para apresentar 

impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37786 Nr: 3762-96.2017.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR CAPPELLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE NORMAS, 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO DO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA V. POMMER SENN - 

OAB:OAB/MT 14.810, CAMILA DILL ROSSETO - OAB:19.905/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, impulsiono 

os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, depositar o valor de R$ 67,74 referente ao pagamento 

de diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça JOSÉ REINALDO MENDES DOS SANTOS, Banco do Brasil, 

Agência 3499-1, Conta Corrente 7864-6, não podendo ser efetuado 

através de envelope. Os oficiais de justiça que cumprem os mandados 

são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22899 Nr: 398-58.2013.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMPA FOSSA CUIABA-ME, JORGE LUIZ 

GROSSI, ROBISON AMARAL DOS SANTOS, GILCIMAR DA SILVA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DE LIMA CABRAL - 

OAB:OAB/MT 4.631, Luiz de Lima Cabral - OAB:OAB/MT 4631

 Vistos em correição.

Deixo de analisar, por ora, o pedido do Ministério Público Estadual (fls. 

135/138) e designo a audiência de justificação para o dia 20-3-2018 às 

14h.

Intimem-se os réus, o(s) respectivo(s) defensor(es) e o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33071 Nr: 674-50.2017.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO ANDRE TONELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENCIA DE REGULARIZAÇAO E 

MONITORAMENTO AMBIENTAL - SRMA, COORDENADORA DE CADASTRO 

E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - CCRA/SEMA/MT, COORDENADOR DE 

RECURSOS FLORESTAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 

AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hudson Figueiredo Serrou 

Barbosa - OAB:11370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos declinados na inicial e denego a 

ordem mandamental, extinguindo o processo com resolução de mérito, na 

forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do CPC/2015.Processo isento de 

custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do 

STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII da Constituição do 

Estado de Mato Grosso.Com o trânsito em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquivem-se.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33120 Nr: 713-47.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO HELIO SOARES DA COSTA - COMERCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Aristides de Jesus Mota 

- OAB:9856/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade, sob 

pena de indeferimento.

2. Após, dê-se vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para 

manifestação.

3. Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da 

lide, se for o caso.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35087 Nr: 2030-80.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO KABALAN SALLOUM GHNEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:OAB/MT 21.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar as partes da audiência de instrução 

designada para o dia 02/04/2018, às 14h30, devendo as partes trazer o 

rol de testemunhas (art. 450 CPC), no prazo de cinco dias, contados da 

intimação, nos termos do artigo 357, § 4º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36500 Nr: 3042-32.2017.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: El Elion Comércio e Importaçõ Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 
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ASSUNTOS FUNDIARIOS - SMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilton Santos da Silva - 

OAB:11.794, Newman Pereira Lopes - OAB:7.293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, evidenciado o não cabimento do Mandado de 

Segurança, bem como em razão da falta de uma das condições da ação, 

qual seja, interesse processual, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, do 

CPC/2015.Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme 

dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, 

inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.Publique-se. 

Intimem-se. Após, não havendo recurso voluntário, arquive-se com as 

baixas de estilo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36752 Nr: 3166-15.2017.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.M. DE OLIVEIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA DE TOLEDO 

RIBEIRO MAYMONE - OAB:7.547, PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO - 

OAB:10108/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de pedido de desistência da ação mandamental formulada pelo 

impetrante às fls. 27/28, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Novo Código 

de Processo Civil, requerendo, por conseguinte, a homologação do pedido.

É o necessário relato. DECIDO.

A menção à possibilidade da desistência da ação está consignada no art. 

485, inciso VIII, do CPC/2015, que estabelece que o juiz não resolverá o 

mérito quando “homologar a desistência da ação.”

Nesses termos, disciplina o prof. Hely Lopes Meirelles que:

“O mandado de segurança, visando unicamente à invalidação de ato de 

autoridade, admite desistência a qualquer tempo.” (in Mandado de 

Segurança. 29ª edição. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 123). (sem 

destaque no original).

Da mesma forma é o entendimento do seguinte julgado do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – REAVALIAÇÃO QUESTÕES – 

CONCURSO MAGISTRATURA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. O pedido de desistência do 

mandamus pode ser formulado a qualquer tempo, independentemente da 

anuência do impetrado, acarretando a extinção do processo sem 

julgamento do mérito, em conformidade com o art. 267, VII do CPC.” (MSI 

N.º 84066/2006 – ÓRGÃO ESPECIAL - CLASSE II – REL. DES. DONATO 

FORNUTADO OJEDA). (sem destaque no original)”.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com base no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõe as 

Súmulas 512, do STF e 105, do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso.

P.R.I. Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas de 

estilo.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36846 Nr: 3222-48.2017.811.0082

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA ENERGISA S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA 

- OAB:11632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a perda do objeto.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me 

os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37731 Nr: 3748-15.2017.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maikol Carlos Grigoleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DO 

MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 10, da Lei n. 12.016/09 c/c artigo 487, 

inciso IV, do Código de Processo Civil.Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso.Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

pertinentes.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 4841 Nr: 444-28.2005.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solução Análise de Crédito Ltda, Jurandir da 

Silva Vieira, ANDRE CESAR MIRANDA DIAS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clayton Aparecido Caparros 

Moreno - OAB:10016, Rodolfo Soriano Wolff - OAB:11900/MT, 

Waltair Peres Martins - OAB:10.901

 Vistos.

DEFIRO os pedidos formulados pelos executados SOLUÇÃO ANÁLISE DE 

CRÉDITO LTDA e JURANDIR DA SILVA VIEIRA à fl. 329 e pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL à fl. 333, por conseguinte, designo o dia 22 de março 

de 2018, às 9h, para a realização de audiência de conciliação, a ser 

realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania em 

Matéria Ambiental de Cuiabá.

Intimem-se as partes para ciência da data designada, observado o período 

de suspensão dos prazos processuais, conforme disposto no art. 2º, do 

Provimento n. 17/2017-CM c/c o art. 220, do CPC, bem como para 

apresentar, na oportunidade, elementos e soluções visando o deslinde da 

demanda, no que diz respeito ao cumprimento da obrigação assumida de 

elaborar, aprovar e executar sistema eficiente de tratamento e disposição 

de efluentes.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 8604 Nr: 734-04.2009.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilda da Silva Alves ou Nilda Alves de 

Carvalho, Vilson Pereira da Silva, Ulisses Antonio de Carvalho Neto, 

Joaquim Paiva de Paula, EBER TADEU VAZ, Delvina Caldeira de Oliveira, 

Weslei Moreira Martins, Celio Justino de Moraes, Mauro Sérgio Puli Freitas, 

Placido Everaldo Ficagna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Gonçalves Pereira 

Neto - OAB:5368, Agenor Diego da Cruz Bino - OAB:13950, 

Alexandre Gonçalves Pereira - OAB:7274, Anderson de Mattos 

Pereira - OAB:8718, André Luiz de Andrade Pozetti - OAB:4912, 

Bruno Medeiros Pacheco - OAB:6065, Defensoria Pública do 
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Estado de Mato Grosso - OAB:, Elke Regina Armenio Delfino Max - 

OAB:7562/MT, Jackeline M. Martins Pacheco - OAB:10402, JACSON 

MARCELO NERVO - OAB:12883, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - 

OAB:17046-O, Marilene Galvão F. do Vale - OAB:10132, Rafaella 

Araujo e Medeiros - OAB:13562, Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297, Silvério Gonçalves Pereira - OAB:4720-B, Ulisses 

Rabaneda Dos Santos - OAB:8948

 Certifico e dou fé e em cumprimento a determinação do MM. Juiz de Direito 

da Vara Especlizada do Meio Ambiente, INTIMO os denunciados NILDA, 

VILSON, ULISSES, WESLEI, EBER, PLÁCIDO, CÉLIO, DELVINA E MAURO, 

da sentença de fls. 2203/2242 dos autos , em que foi extinta a punibilidade 

dos denunciados e CONDENOU a denunciada NILDA DA SILVA ALVES OU 

NILDA ALVES DE CARVALHO a prestação de serviços à Comunidade e 

limitação de fim de semana, em tempo e local a serem definidos pelo 

Núcleo de Execuções Penais, na pessoa de seus defensores DRS. JOÃO 

PAULO FANHANI ALVES- OAB/MT 17.046; RAMÃO DE OLIVEIRA 

MARTINS- OAB/MT 14.449; ULISSES RABANEDA DOS SANTOS-OAB/MT 

8.948; VICTOR BORGES OAB/MT 13975; JACKELINE M.M. PACHECO 

OAB/MT 10402, para apresentar recurso .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 8976 Nr: 1072-12.2008.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Iguaçu Ltda., Saulo Geraldo de 

Oliveira, Cristina Hemann, ANDERSON NEVES DOS SANTOS, Rui Heemann 

Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:OAB/mt 17.596, JIANCARLO LEOBET - OAB:10718/MT, 

JIANCARLO LEOBET - OAB:OAB/MT 10.718, Joyce Carla Marzola de 

Andrade Heemann - OAB:8723, MARCOS PAULO DA FONSECA - 

OAB:11841

 Certifico e dou fé para os devidos fins e legais efeitos, que foi designada 

audiência de Instrução para o dia 07/02/2018 àsd 14:15 horas na Comarca 

de Vera /MT , sito à av. Otawa ,nº 1729, Bairro Centro.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21204 Nr: 1068-67.2011.811.0082

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Lumina Cintra Junior EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Silva Teodoro Borges - 

OAB:12.742, JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA - OAB:11.409/MT, 

José Carlos de Oliveira Guimarães Junior - OAB:5.959, Karla 

Karolina Aparecida Dias Pompermayer - OAB:15965, Leonardo 

Luis Nunes Bernazzolli - OAB:10.579, RODRIGO AUGUSTO 

FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Adelar Dal Pissol - 

OAB:2838

 Cxertifico e dou fé para os devidos fins e legais, que impulsiono os autos 

para intimar a parte requerente , que os autos já estão disponivel para 

carga.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 22754 Nr: 250-47.2013.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR FRANCISCO DE P. ZANGARINI, 

MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAVALCANTI 

ALBURQUERQUE - PROCURADORA DO MUNICIPIO - OAB:7892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane Martins Fontes - 

OAB:11423 B, Michelle Regina de Paula Zangarini - OAB:9.612

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pelos requeridos de fl. 245, por conseguinte, 

designo o dia 31 de julho de 2018, às 09h, para a realização de audiência 

de conciliação, a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania em Matéria Ambiental de Cuiabá.

Intimem-se as partes para ciência da data designada, bem como para 

apresentar, na oportunidade, elementos e soluções visando o deslinde da 

demanda.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25926 Nr: 655-15.2015.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZETE CAOVILLA, FAUZE EL KADRE, JOB 

MOREIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:OAB/MT 6491B, VALBER DA SILVA MELO - 

OAB:OABMT 8.927

 PELO EXPOSTO: 5.1.DECLARO NULOS OS ATOS PROCESSUAIS 

promovidos pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Mato Grosso, com 

fundamento nos artigos 564, inciso I e 567, ambos do Código de Processo 

Penal, por conseguinte, nulo o recebimento da denúncia efetuado em 

19-11-2012 (fls. 3.626/2.642 – Arquivo Digital contido no CD acostado à fl. 

119);5.2.DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos denunciados MARIZETE 

CAOVILLA, FAUZE EL-KADRE e JOB MOREIRA RIBEIRO quanto ao crime 

descrito no art. 321, parágrafo único (advocacia administrativa), do Código 

Penal, bem assim daqueles descritos nos artigos 46, parágrafo único 

(depósito/transporte de produto vegetal sem licença válida), e 50 

(destruição de floresta protetora), ambos da Lei n. 9.605/1998, tudo com 

fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, ambos do Código 

Penal;5.3.DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos autos em relação aos 

denunciados MARIZETE CAOVILLA, FAUZE EL-KADRE e JOB MOREIRA 

RIBEIRO em relação aos crimes descritos nos artigos 50-A (desmatamento 

em terras públicas ou devolutas), e 67 (concessão de licença irregular), 

ambos da Lei n. 9.605/1998, bem assim do crime descrito no art. 171, §3º 

(estelionato), do Código Penal, diante da falta de justa causa para o 

exercício da ação penal; e5.4.RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de MARIZETE CAOVILLA, 

FAUZE EL-KADRE e JOB MOREIRA RIBEIRO em razão do crime descrito no 

art. 69-A (falsidade de laudo, estudo ou relatório ambiental), da Lei n. 

9.605/1998, por conseguinte. (..)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26025 Nr: 736-61.2015.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO TIRLONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE BASE FLORESTAL DA 

SEMA/MT, COORDENADOR DE RECURSOS FLORESTAIS DA SECRETARIA 

DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL AUGUSTO LEITE DE 

CAMPOS - OAB:18647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO REIS 

ARAUJO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Vistos.

 Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos do e. Tribunal de Justiça, 

requerendo o que for de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32351 Nr: 145-31.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO AUGUSTO WELTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: joao felipe oliveira do carmo - 

OAB:15229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Diante do Exposto, com base nas alegações acima tecidas, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do Código 

de Processo Civil.Condeno o embargante nas custas e despesas 

processuais, se existentes.Com o trânsito em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquivem-se.P. R. I. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de janeiro 

de 2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 141918 Nr: 13188-39.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELSON SANTOS DE ARRUDA, RUAN 

TEIXEIRA DOS SANTOS, CLÁUDIO ANTONIO DO CARMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER RAMOS MOTTA - 

OAB:3272-B, WANDERLEY PEDRO DE ANDRADE - OAB:3936

 IMPULSIONO estes autos para intimar o Dr. WALTER RAMOS DA 

MOTTA-OAB/MT 3272-B, patrono do acusado Claudio Antonio do Carmo 

da Silva, que foi designado o dia 12 de abril de 2018 as 08 horas, para a 

realização do julgamento do acusado pelo Tribunal Popular do Juri.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 141301 Nr: 9524-97.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A/MT

 IMPULSIONO estes autos para INTIMAR a Drª ELIDIA PENHA GONÇALVES, 

OAB/MT 2886-A, defensora do acusado, que foi designado o dia 04 de 

junho de 2018 às 13h30min, para a realização do julgamento do acusado 

Paulo Sergio Rodrigues dos Santos, pelo Tribunal Popular do Juri,

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 133823 Nr: 3724-25.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN TEIXEIRA PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÂNIO GONÇALO MACIEL DE 

MORAIS - OAB:6449

 IMPULSIONO estes autos para INTIMAR o defensor do acusado, o Dr. 

JANIO GONÇALO MACIEL DE MORAIS, OAB/MT 6449, que foi 

REDESIGNADO para o dia 03 de maio de 2018 às 13h30min, para a 

realização do julgamento do réu pelo Tribunal Pópular do Juri.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 337697 Nr: 18874-07.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA SILVA DE MORAIS SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:11646/MT, WALMIR CAVALHIERE DE OLIVEIRA - OAB:26.069

 Intime-se o advogado para que se manifeste a patir de cálculo de fls. 556

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383380 Nr: 25306-71.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS SULEI BENEDITO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTÔNIO PINHEIRO 

ESPÓSITO, para devolução dos autos nº 25306-71.2014.811.0042, 

Protocolo 383380, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 341247 Nr: 1150-53.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDUIR DA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/MT

 Vistos etc.

Analisando o disposto no art. 1º, inciso VI, alínea "a", do Decreto Lei n° 

8380/2014, bem como o teor do cálculo de liquidação de pena elaborado 

às fls. 893/894, verifica-se que o penitente não preenche os requisitos 

necessários à concessão do indulto (cumprimento de metade da pena em 

razão de sua reincidência).

Extrai-se, ainda, que o cálculo acostado ao PEP pela ilustre Defesa do 

reeducando, às fls. 887/888, não considera a totalidade das penas no 

intem grifado referente à Ordem Presidencial de Indulto decretada no ano 

de 2014.

Desse modo, em sintonia com o parecer ministerial retro e em razão dos 

fundamentos acima expostos, deixo de acolher o pedido de fls. 879/883 e 

de conceder ao apenado o aludido benefício (indulto).

Intime-se a Defesa nos moldes requeridos pelo ilustre Promotor de Justiça 

(prazo de 10 dias).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para nova 

deliberação.

Às URGENTES providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 495766 Nr: 35015-28.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON VALTER MILTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085/MT

 Vistos etc,

Tendo em vista que a pena imposta ao penitente prescreve em 03 (três) 

anos e ainda, que o último marco interruptivo data de 22.07.2015 (art. 112, 

I, CP), redesigno audiência admonitória para o dia 06.03.2018, às 

16h30min.

Intime-se o penitente via advogado constituído.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 505737 Nr: 44734-34.2017.811.0042

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPIFANIO RAFAEL DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, DIANA ALVES RIBEIRO - OAB:20370/O

 Vistos etc.

Recebo o recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério 

Público.

Dê-se vista dos autos à defesa para apresentar suas contrarrazões.

Após, volte-me os autos conclusos para decisão de manutenção ou 

reforma.
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Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 505744 Nr: 44740-41.2017.811.0042

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA BEZERRA DA SILVA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Vistos etc.

Recebo o recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério 

Público.

Dê-se vista dos autos à defesa para apresentar suas contrarrazões.

Após, volte-me os autos conclusos para decisão de manutenção ou 

reforma.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 489725 Nr: 29184-96.2017.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GOIAS-GO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO OLIVEIRA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:11508

 Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de anuência para transferência do processo 

executivo de pena de Adriano Oliveira da Cunha, formulado pelo Juízo da 

Comarca de Goiás/GO.

Ante o indeferimento da anuência (fls.08), a Defesa formulou pedido de 

reconsideração, argumentando que anteriormente, nos autos de incidente 

20889-41.2015.811.0042, este juízo havia concedido anuência, porquanto 

naquele processo constavam os comprovantes de vínculo familiar do 

penitente nesta comarca.

Desarquivado o incidente 20889-41.2015, o Ministério Público opinou pelo 

indeferimento do pedido, pelas mesmas razões apresentadas na 

manifestação de fls. 07.

É o relatório do necessário.

Decido.

Em detida análise, nota-se que o penitente foi condenado a pena de 03 

anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado.

Observa-se, também, que o mesmo patrono que requereu a 

reconsideração, nestes autos, formulou o primeiro pedido de anuência de 

transferência, o qual deu origem ao incidente 20889-41.2015.811.0042 – 

Cód. 415799, que fora arquivado, em 07/06/2016, por se encontrar 

paralisado por mais de 06 (seis) meses sem manifestação.

Pois bem, este juízo, em 31/08/2015, concedeu anuência para 

transferência do executivo, por entender que o penitente se encontrava 

no regime semiaberto, como se vê na decisão de fls. 37-Cód. 415799.

Ocorre que, passado mais de 02 (dois) anos, daquela decisão os autos 

não foram encaminhados e, tampouco, o penitente diligenciou para efetivar 

a transferência, o que leva a crer que o ato não se efetivou, em razão do 

regime imposto ser o FECHADO.

Ademais, verifica-se que o Juízo da Comarca de Goiás expediu em 

desfavor do penitente mandado de prisão, visando o início do cumprimento 

da pena.

Consigno, por ser importante, que as unidades penitenciárias da capital e 

de Várzea Grande/MT se acham interditadas parcialmente, em razão da 

superlotação.

Desta forma, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de anuência.

Comunique-se o juízo da Comarca de Goiás/GO desta decisão.

Após, arquivem-se os autos, cm as baixas de estilo.

Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 421238 Nr: 26776-06.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO LEITE DE ALMEIDA, JOSE PAULO DA 

CRUZ, ROSSANE VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ DEFESA PRELIMINAR

PRAZO: 10 (dez) DIAS

AUTOS Nº 26776-06.2015.811.0042. Cód. 421238

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ARLINDO LEITE DE ALMEIDA

JOSE PAULO DA CRUZ

ROSSANE VIEIRA

INTIMANDO: DR. ISAIAS ALVES DE SOUZA. OAB/MT. 15778

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima 

qualificado(s), para apresentar(em) defesa preliminar, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme a Lei 11.719 de 20/06/2008, podendo argüir 

preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), 

oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), 

qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thiago de Souza 

Santos, digitei.

Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 2018.

Débora Aparecida de Arruda

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 491705 Nr: 31112-82.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU SANTOS DE ARAÚJO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ DEFESA PRELIMINAR

Prazo:10

Intimando:DR. JOSÉ ADAIR TESTA. OAB/MT: 13.210 DRA. ELIZANGELA 

SANTANA DE OLIVEIRA. OAB/MT: 4654

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para apresentar(em) defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme a Lei 11.719 de 20/06/2008, podendo argüir preliminares e 

alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) 

documentos e justificações, especificar(em) as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e 

requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho: Vistos, etC. Desta forma, mantenho a prisão do 

acusado. Intimem-se a defesa para que apresente resposta à acusação 

com a máxima urgência. Cumpra-se com urgência.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 306137 Nr: 3664-47.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO GONÇALVES CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS RODRIGUES 

FILHO - OAB:, WANESSA ZAGNER CONÇALVES - OAB:23.292

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/FASE 403 CPP

PRAZO: 05 DIAS

AUTOS Nº 3664-47.2011.811.0042. Cód. 306137

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): MARCIO GONÇALVES CAETANO

INTIMANDO: DRA. WANESSA ZAGNER CONÇALVESOAB/MT: 23.292

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima 

qualificado(s), mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os 

fins previstos na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 

11.719/2008 de 20/06/2008, nos autos acima mendionados

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc., 1 – Cumpra-se o disposto no item 6, 

com relação a apresentação de memoriais escritos, com base no art. 403 

§ 3º do CPP, sucessivamente, no prazo de 05 dias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thiago de Souza 

Santos, digitei.

Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 2018.

Débora Aparecida de Arruda

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377762 Nr: 19274-50.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIBRANDO DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU

PRAZO: 15 (quinze) DIAS

AUTOS Nº 19274-50.2014.811.0042. Cód. 377762

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): EDIBRANDO DE OLIVEIRA SILVA

INTIMANDO: Réu(s): Edibrando de Oliveira Silva, Rg: 6065902 SSP MT 

Filiação: Aquino Thomaz da Silva e Maria Helena de Oliveira Silva, data de 

nascimento: 19/03/1967, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

separado(a) judicialmente, desempregado, Endereço: Rua Salgado Filho, 

Casa 312, Bairro: Jardim União, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, 

mais precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Art. 155, Caput, do Código Penal 

Brasileiro, em conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo 

o(s) acusado(s) responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias nos termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) 

resposta(s), poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo o que 

interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e 

justificações, especificar(em) as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e requerendo 

sua(s) intimação(ões), quando necessário, de conformidade com a 

Denúncia.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thiago de Souza 

Santos, digitei.

Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 2018.

Débora Aparecida de Arruda

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 487114 Nr: 26706-18.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTEFOR SANTANA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DRA. DEISE JUSSARA ALVES. OAB/MT: 17.867

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

27/02/2017, ÀS 14:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Dê-se vista ao Ministério Público. Após, 

voltem-me os autos conclusos para decidir sobre o pedido formulado pela 

defesa, tudo conforme requerido no item. Redesigno a presente audiência 

de instrução e julgamento para o dia 27/02/2018 ás 14h00min., para o 

interrogatório do réu. Saem os presentes devidamente intimados. 

Requisitem-se. Intimem-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 503412 Nr: 27499-93.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTHER BRUNO CARDOSO AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Walther Bruno Cardoso Amorim, Cpf: 72818328187, Rg: 

1481761-6 SSP MT Filiação: Walter Alves Amorim Sobrinho e Milnen 

Katarina Borges Cardoso Amorim, data de nascimento: 06/10/1985, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, , garçom, Endereço: Rua B, Qd 12, 

Nº 02, Bairro: Parque Atalaia, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Art. Art. 155, § 4° inciso II eIV c/c Art. 

71 na forma do Art. 69, todos do Código Penal, em conformidade com a Lei 

11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) responder(em) a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos termos do artigo 

396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), poderá(ao) argüir 

preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), 

oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), 

qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário, 

de conformidade com a Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 309258 Nr: 6496-53.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDETE MARIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VIEIRA JÚNIOR - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO
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PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ FASE 403 CPP

PRAZO: 05 DIAS

AUTOS Nº 6496-53.2011.811.0042. Cód. 309258

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): VALDETE MARIA DA COSTA

INTIMANDO: DRA. WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA. OAB/MT: 15880

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima 

qualificado(s), mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os 

fins previstos na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 

11.719/2008 de 20/06/2008, nos autos acima mencionados.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc., 1 – Cumpra-se o disposto no item 5, 

com relação a apresentação de memoriais escritos, com base no art. 403 

§ 3º do CPP, sucessivamente, no prazo de 05 dias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thiago de Souza 

Santos, digitei.

Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 2018.

Débora Aparecida de Arruda

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 411126 Nr: 15883-53.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDINA ANTUNES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA RÉ

PRAZO: 15 (quinze) DIAS

AUTOS Nº 15883-53.2015.811.0042. Cód. 411126

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): OSVALDINA ANTUNES MACIEL

INTIMANDO: Réu(s): Osvaldina Antunes Maciel, Cpf: 97988278134, Rg: 

1333420-4 SSP MT Filiação: Jose Antunes Maciel e Laurentina Laura dos 

Santos, data de nascimento: 01/07/1978, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, separado(a) judicialmente, do lar, Endereço: Rua 32, Qd. 04, 

S/n, Bairro: Morada da Serra, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, 

mais precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Art. 168, Caput, do Código Penal 

Brasileiro, em conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo 

o(s) acusado(s) responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias nos termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) 

resposta(s), poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo o que 

interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e 

justificações, especificar(em) as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e requerendo 

sua(s) intimação(ões), quando necessário, de conformidade com a 

Denúncia.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thiago de Souza 

Santos, digitei.

Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 2018.

Débora Aparecida de Arruda

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 486974 Nr: 26576-28.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE VELANCIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 26576-28.2017.811.0042. Cód. 486974

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): FELIPE VELANCIO FERREIRA DA SILVA

INTIMANDO: Réu(s): Felipe Velancio Ferreira da Silva, Rg: 28273443 SSP 

MT Filiação: Adinamo Velancio da Silva e Carmem Lucia Ferreira, data de 

nascimento: 01/05/1999, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

desempregado, Endereço: Residencial, Bairro: Cpa iii, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, 

mais precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Art. 155, § 4° , inciso IV, c/c Art. 69 c/c 

Art. 244- B do ECA, do CP, em conformidade com a Lei 11.719 de 

20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) responder(em) a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos termos do artigo 396-A. O(s) 

acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), poderá(ao) argüir preliminares e 

alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) 

documentos e justificações, especificar(em) as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e 

requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário, de conformidade 

com a Denúncia.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thiago de Souza 

Santos, digitei.

Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 2018.

Débora Aparecida de Arruda

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 487931 Nr: 27475-26.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEOFILO MARLON DE ANDRADE SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:

Prazo:

Intimando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 486642 Nr: 26254-08.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA, PEDRO 

HENRIQUE LINO DA SILVA, KEVIN LUCAS DE MORAES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE M. M. PACHECO - 
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OAB:10402, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:

 Intimar as defesas dos Réus Kevin e Felipe para, no prazo legal (prazo 

comum), apresentar Memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 471288 Nr: 11174-04.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AELYTON BERTONI ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE 

SOUZA - OAB:

 (...) Pelo exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de AELYTON BETONI 

ELIAS e RESTABELEÇO a tramitação processual e o prazo prescricional 

dos autos, dando, assim, prosseguimento ao fe i to .3. 

Deliberações.Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor do acusado 

AELYTON BETONI ELIAS, que deverá ser imediatamente posto em 

liberdade, se por outro motivo não estiver preso. DETERMINO que o Oficial 

de Justiça no mesmo momento do cumprimento do Alvará de Soltura, 

cumpra o mandado de citação expedido nestes autos, devendo a 

Secretaria do Juízo Deprecado observar que o mandado de citação foi 

distribuído para o Oficial de Justiça Joacir Silva dos Santos.Proceda-se o 

Cartório a baixa do mandado expedido em desfavor do acusado no 

Sistema de Cadastro Nacional de Mandado de Prisão do CNJ e baixa no 

Sistema APOLO.Expeça-se Carta Precatória. Intime-se a Defesa para 

apresentar resposta à acusação em 05 (cinco) dias e no mesmo prazo, a 

procuração ad judicia. Advirto que a inércia será interpretada como 

abandono de causa. Às providências.Cuiabá - MT, 09 de janeiro de 

2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 24021 Nr: 8125-77.2002.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURAMAR FRANCISCO DAS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEM NOME CADASTRADO - 

OAB:...

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:

 Intimar a defesa do Réu para, no prazo legal, apresentar Memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 493212 Nr: 32540-02.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY GONÇALVES DA SILVA, SERGIO 

RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA - 

OAB:10.207, vanderley souza amorim - OAB:10.207

 Vistos etc.

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Declaro encerrada a instrução.

III – Considerando que a instrução está finda e por não mais vislumbrar 

necessidade, determino a retirada da tornozeleira eletrônica dos 

acusados.

IV – Segue sentença anexa ao processo.

V – Saem os presentes intimados da sentença.

VI - Às providencias.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

 Promotor de Justiça

 VANDERLEY SOUZA AMORIM

 Advogado de defesa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 493212 Nr: 32540-02.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY GONÇALVES DA SILVA, SERGIO 

RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA - 

OAB:10.207, vanderley souza amorim - OAB:10.207

 Sendo assim, comprovadas a materialidade e autoria delitiva JULGO 

IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER os acusados SUELY 

GONÇALVES DA SILVA e SÉRGIO RODRIGUES PEREIRA devidamente 

qualificados nos autos, nos termos do artigo 386, VII, da Lei Instrumental 

Penal.Na hipótese de haver apreensões, cumpram-se os itens 1478 e 

1479, da CNGC, restituindo as de origem lícita, comprovada a 

propriedade.Transitada em julgado, ao arquivo com as anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 10 de 

janeiro de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 503945 Nr: 42975-35.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEF FERNANDES NOGUEIRA ABRÃAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLINE MAYARA BABOSA 

BELFORT MENDEIROS - OAB:23873/O

 Intimo a advogada do acusado Alef, para, no prazo legal, apresentar 

resposta à acusação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 107105 Nr: 11510-57.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS RODRIGUES DE PAULA, BENTO 

PEREIRA DE CARVALHO, DANIEL JOSÉ ROSA, JAIR JOSE ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA NEPOMUCENO 

CABRAL - OAB:5344/MT, ELIDIA PENHA GONÇALVES - OAB:

 Intimar a defesa do Réu Mateus para, no prazo legal, apresentar 

Memoriais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 388154 Nr: 28543-16.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKON DE OLIVEIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO SOUZA BONFIM - 

OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAYKON DE OLIVEIRA MARQUES, Cpf: 

03374140173, Rg: 19861567, Filiação: Cleyde Nalva de Oliveira Marques e 

Marcelo Marques da Silva, data de nascimento: 25/07/1990, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), desempregado, Telefone 

9255-1755/9232-6620. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para 

condenar MAYKON DE OLIVEIRA MARQUES, qualificado nos autos em 

exame, pela prática do delito descrito no art. 157, § 2º, incisos I e II, c.c art. 

70, (primeira parte), ambos do Código Penal.4. Dosimetria:Passo, 

consequentemente, a dosar a pena.4.1. Crimes de Roubo Majorado:4.1.1. 
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Crime de roubo majorado contra Antônio Sérgio de Almeida 

Filho:Circunstâncias judiciais:Em análise das circunstâncias do art. 59 do 

Código Penal, reconheço a culpabilidade do acusado em grau normal do 

tipo. Não há registro de antecedentes criminais. Não se verificam, ainda, 

elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. As 

circunstâncias do crime e as consequências do crime não merecem 

análise negativa para o fato delituoso. O comportamento da vítima em nada 

contribuiu para o resultado.Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do 

Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 

04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.Circunstâncias 

legais:Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem 

apreciadas.Causas de diminuição e de aumento de pena:Inexistem causas 

de diminuição de pena a serem consideradas.No que diz respeito à causa 

de aumento específica do tipo penal, verifico que há duas majorantes 

(emprego de arma e concurso de pessoas). Em razão disso, diante das 

majorantes do delito de roubo, aumento a reprimenda anteriormente fixada 

em um terço (1/3), chegando à pena provisória de 05 (cinco) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.4.1.2. Crime de roubo 

majorado contra Marcos de Oliveira:Circunstâncias judiciais:Em análise 

das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, reconheço a culpabilidade 

do acusado em grau normal do tipo. Não há registro de antecedentes 

criminais. Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta 

social e personalidade. As circunstâncias do crime e as consequências 

do crime não merecem análise negativa para o fato delituoso. O 

comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado.Posto isso, 

atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base 

no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.Circunstâncias legais:Inexistem circunstâncias agravantes e 

atenuantes a serem apreciadas.Causas de diminuição e de aumento de 

pena:Inexistem causas de diminuição de pena a serem consideradas.No 

que diz respeito à causa de aumento específica do tipo penal, verifico que 

há duas majorantes (emprego de arma e concurso de pessoas). Em razão 

disso, diante das majorantes do delito de roubo, aumento a reprimenda 

anteriormente fixada em um terço (1/3), chegando à pena provisória de 05 

(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) 

dias-multa.Concurso Formal Próprio para os roubos ocorridos contras as 

vítimas (Antônio Sérgio de Almeida Filho e Maykon de Oliveira Marques):Em 

razão do concurso formal próprio (art. 70, 1ª parte, do Código Penal) para 

o roubo ocorrido, conforme fundamentação acima, e ainda, tendo em vista 

que as penas aplicadas são iguais 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses 

de reclusão e 13 (treze) dias-multa e somente uma será considerada, 

segundo o STJ, o critério para o aumento é o número de crimes 

praticados, in casu, foram 02 crimes, portanto elevo em 1/6 (um sexto), 

chegando a reprimenda de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) 

dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.5. Pena Definitiva:TORNO 

DEFINITIVA a pena do réu MAYKON DE OLIVEIRA MARQUES, qualif. nos 

autos, em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 

15 (quinze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal.6. Do 

Regime de Cumprimento da Pena:Ante a pena aplicada ao acusado na 

prática de crime contra o patrimônio, fixo como regime inicial de 

cumprimento da pena o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do 

Código Penal.7. Da Substituição da Pena:Incabível a substituição da pena, 

nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.8. Objetos 

apreendidos:Não há objetos apreendidos nos autos.9. Deliberações 

Finais:a) Isento o acusado do pagamento das custas e despesas 

processuais.b) Intime-se a vítima, conforme determinação constante no 

artigo 201, § 2º do CPP.c) Eventual detração será realizada pelo juízo da 

execução.d) Transitada em julgado esta sentença condenatória, 

determino:- comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, CR/88, 

via sistema INFODIP, conforme PROVIMENTO 12/2015 - CGJ;- 

comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;- 

expeça-se guia de execução penal, nos termos do CNGC;- arquivem-se 

os autos.P.R.I.C. Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2017.Lídio Modesto da 

Silva Filho Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABRICIO FIGUEIREDO 

NASCIMENTO, digitei.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 495464 Nr: 34698-30.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADISLAINE DE OLIVEIRA SALES BRAGA, 

WENDER RODRIGO ALVES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADISLAINE DE OLIVEIRA SALES BRAGA, 

Cpf: 04789294129, Rg: 2416166-7, Filiação: Dalvina Maria de Oliveira, data 

de nascimento: 18/09/1992, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, 

casado(a), servente de limpeza, Telefone 6592980023 e atualmente em 

local incerto e não sabido WENDER RODRIGO ALVES DE CAMPOS, Rg: 

2538553-4, Filiação: Vanderleia Aparecida Pereira e Benacil Alves de 

Campos, data de nascimento: 05/05/1995, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), tec. de instalação de ar condicionado. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do caderno informativo que no dia 15 de 

Setembro de 2017, por volta das 23h05min, em um ponto de onibus da Av, 

Tenente Coronel Duarte, bairro Dom Aquino, nesta urbe, mediante grave 

ameaça, os denunciados Adislaine e Wender, em liame subjetivo e divisão 

de tarefas, subtraíram, 01 bolsa contendo documentos, cartão bancário e 

01 aparelho celular, indiretamente avaliada em R$ 250,00 reais, 

pertencentes a vitima Suzana Cruz e Silva, bem como 01 bolsa contendo 

material escolar e peças de roupas, indiretamente avaliadas em R$ 450,00 

reais, pertencentes a vitima Thaina Mabili dos Santos;

Despacho:

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 381910 Nr: 23740-87.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚNIOR FRANÇA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:10245/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ADEMIR RODRIGUES CARVALHO - OAB/MT 

10245 PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA 

PARA O DIA 16/02/2018 ÀS 17:00 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 457907 Nr: 35203-55.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR - OAB:23050

 Intimo o Advogado Constituído pelo acusado, DR. JOÃO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR - OAB/MT, 23.050, para apresentar Resposta à 

Acusação, no prazo de 10 (dez) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316495 Nr: 15536-59.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PEREIRA DIAS, LUCAS FERREIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO PEREIRA DIAS, Cpf: 

55166016149, Rg: 0767048-6, Filiação: Augusto Nerys Dias e Arlete 

Pereira Dias, data de nascimento: 10/12/1974, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), auxiliar administrativo, Telefone 3665-2881 e 

atualmente em local incerto e não sabido LUCAS FERREIRA DOS SANTOS, 

Cpf: 04081157189, Rg: 1900822-8, Filiação: Lauro Ferreira dos Santos e 

Maria Lucia Nunes dos Santos, data de nascimento: 29/07/1992, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), vendedor de salgados, 

Telefone 3665-1724/992703362. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida 

contra PAULO PEREIRA DIAS e LUCAS FERREIRA DOS SANTOS, para 

condená-los como incursos nas penas previstas no art. 157, § 2º, I e II, 

c/c art. 70, ambos do Código Penal.Em obediência ao princípio 

constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria, nos moldes 

preconizados pelo art. 68 do Código Penal.1.Do réu Paulo Pereira Dias.A 

pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 

(dez) anos e multa. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no 

artigo 59 do Código Penal, tenho que a culpabilidade do réu é a natural ao 

próprio tipo penal. As ações penais que tramitam em face do acusado (fl. 

159) não servem para finalidade de exasperar a pena (súmula 444/STJ) e 

a sua reincidência será considerada na segunda fase de aplicação da 

reprimenda. Não há elementos suficientes nos autos para se aferir a 

conduta social e a personalidade do agente. Os motivos do crime são os 

próprios do delito e estão ligados à intenção de obter lucro fácil e rápido. 

As circunstâncias são inerentes ao tipo penal e as consequências não lhe 

são desfavoráveis, pois as vítimas recuperaram os objetos subtraídos. O 

comportamento das vítimas em nada contribuiu para a ação criminosa.De 

acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma 

legal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.Na segunda fase verifico que o réu cometeu o delito descrito 

neste feito depois do trânsito em julgado de sentença que o condenou pela 

prática de crime anterior, conforme se observa da certidão de 

antecedentes criminas de (fl. 159). Deste modo, com fulcro no que 

estabelece o art. 61, I, do CP, agravo a pena em 06 (seis) meses de 

reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, perfazendo, nesta fase, o 

importe de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) 

dias-multa.Não existem atenuantes a serem analisadas.Verifico a 

presença das causas de aumento de pena dispostas no artigo 157, § 2°, 

incisos I e II, do Código Penal. Desta feita, aumento a reprimenda imposta 

em 2/5 (dois quintos), resultando nesta segunda fase, a pena de 06 (SEIS) 

ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO E 21 

(VINTE E UM) DIAS-MULTA.Em razão do concurso formal entre os crimes 

(crimes idênticos) aplico somente uma das penas, mas aumentada em 1/6 

(um sexto), totalizando, portanto, a PENA DEFINITIVAMENTE FIXADA, ao 

acusado, em 07 (SETE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE 

RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) 

DIAS-MULTA.Em razão da situação econômica do acusado, estabeleço o 

valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos, devidamente corrigido.A reprimenda será cumprida, 

inicialmente, em regime fechado, tendo em vista a reincidência do 

acusado.Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do 

que dispõe o art. 44, I, do Código Penal. 2.Do réu Lucas Ferreira dos 

Santos. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, tenho que a culpabilidade do réu é a natural ao próprio tipo 

penal. As ações penais que tramitam em face do acusado (fls. 160) não 

servem para finalidade de exasperar a pena (súmula 444/STJ). Não há 

elementos suficientes nos autos para se aferir a conduta social e a 

personalidade do agente. Os motivos do crime são os próprios do delito e 

estão ligados à intenção de obter lucro fácil e rápido. As circunstâncias 

são inerentes ao tipo penal e as consequências não lhe são 

desfavoráveis, pois as vítimas recuperaram os objetos subtraídos. O 

comportamento das vítimas em nada contribuiu para a ação criminosa.De 

acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma 

legal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) 

d ias -mul ta .Não ex is tem c i rcuns tânc ias  agravantes  e /ou 

atenuantes.Verifico a presença das causas de aumento de pena 

dispostas no artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal. Desta feita, 

aumento a reprimenda imposta em 2/5 (dois quintos), resultando nesta 

segunda fase, a pena de 05 (CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 06 (SEIS) 

DIAS DE RECLUSÃO E 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA. Em razão do 

concurso formal entre os crimes (crimes idênticos) aplico somente uma 

das penas, mas aumentada em 1/6 (um sexto), totalizando, portanto, a 

PENA DEFINITIVAMENTE FIXADA, ao acusado, em 06 (SEIS) ANOS, 06 

(SEIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO 

DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA.Em razão da situação econômica do 

acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário 

mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.A reprimenda 

será cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, nos termos do art. 33, 

§ 2º, “b”, do Código Penal.Inviável a substituição da pena privativa de 

liberdade em face do que dispõe o art. 44, I, do Código Penal. Nos termos 

do artigo 3º, inciso II da Lei Estadual nº 7.603/01, os réus são isentos do 

pagamento de emolumentos, despesas e custas.P. R. I.Transitada em 

julgado esta sentença condenatória, determino:a) lancem-se os nomes 

dos réus no rol dos culpados;b) comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 

15, inciso III, CR/88;c) comuniquem-se os institutos de identificação 

estadual e federal;d) expeça-se guia de execução penal definitiva, nos 

termos do CNGC;e) arquivem-se os autos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANIELLE PRUDENTE 

DE MELLO, digitei.

Cuiabá, 08 de janeiro de 2018

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 438049 Nr: 14459-39.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEPDCR, RMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, nos termos do artigo 316 do CPP, REVOGO A PRISÃO 

PREVENTIVA do denunciado LUCAS EMANUEL PACHECO DA COSTA 

RIBEIRO mediante o cumprimento das MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS 

NO ARTIGO 319 DO CPP:I – Comparecer a todos os atos em que haja 

necessidade de sua presença;II –Manter o comprovante de residência 

atualizado, da mesma forma o número de telefone para contato, 

comunicando-se o juízo qualquer alteração ou mudança;III – Juntada, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de comprovante de endereço 

atualizado;Advirta a acusado que o descumprimento das citadas medidas 

poderá culminar na aplicação de outras medidas cautelares mais gravosas 

ou até na decretação da prisão preventiva.Recolham-se eventuais 

mandados de prisão expedidos em desfavor do réu provenientes deste 

feito, bem como proceda-se as baixas necessárias.(...)Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com 

prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) que 

residem fora da Comarca pelo Juízo deprecado, intimando-se as partes de 

seu envio.Ciência ao MP. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2018.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 335940 Nr: 16980-93.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SUPERMERCADO MODELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR DA ROCHA LOVEIRA, EDVALDO DA 

SILVA, WIRLEY DA SILVA ALMEIDA, LUIZ CLAUDIO DA MATA 
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FIGUEIREDO, DOMINGOS MARQUES VIEIRA, FERNANDA SILVA PEREIRA 

GOMES, PAULINE BIANCA PEDROSO, JUSSARA CRUZ DE SOUZA, 

CRISTIANE MARIA DA SILVA, PAULO CESAR NALINI DA FONSECA, 

THAYANE LAURA RODRIGUES SOUZA, THAIS BRUNA DE ARRUDA 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA 

- OAB:12285, CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - 

OAB:12561/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:DP/MT, HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:13555/MT, jackson raphael della valentina - OAB:20929/O, 

NADESKA CALMON FREITAS - OAB:11548/MT, SEBASTIÃO NEY DA 

SILVA PROVENZANO - OAB:10328/MT, THATIANE ZAITUM CARDOSO 

- OAB:12332/MT

 Intimar o advogado do réu Paulo Cesar Nalini da Fonseca, DR. JACKSON 

RAPHAEL DELLA VALENTINA,OAB 20929, para, querendo, ratificar as 

contrarrazões recursais apresentadas nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 372163 Nr: 12927-98.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY PEREIRA FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 Intimar o advogado do réu, DR. JOEL FELICIANO MOREIRA, OAB/MT 

6.833, para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a juntada de 

procuração aos autos. Intimar, ainda, da audiência redesignada para o dia 

15/03/2018 às 14h45min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 329114 Nr: 9095-28.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CESAR AMORIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT

 Processo crime nº. 37728-10.2016.811.0042

Vistos etc,...

Intime-se a testemunha Elaine Cristina C. Marques nos endereços 

constantes às fls. 232/233 dos autos.

Cumpra-se com urgência, eis que a audiência está agendada para o dia 

01/02/2018, às 13h45min.

 Intimem-se todos.

Às providências.

Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018.

Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 412997 Nr: 17880-71.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVELINO HANDRILL SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER SILVA CAMARGO - 

OAB:15211, MÔNICA FURTADO DE OLIVEIRA - OAB:16.755

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA e, em consequência, 

ABSOLVO o acusado REVELINO HANDRILL SANTOS DA SILVA, nos 

termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Sem 

Custas.Certifique-se quanto a existência de objetos apreendidos nos 

autos. Em caso positivo, comunique-se o trânsito em julgado desta 

sentença ao M.M. Juiz Diretor do Fórum, para que adote as providências 

cabíveis, nos termos do art. 1.478 CNGC.Verifico que houve recolhimento 

de fiança às fls. 49. Desta forma, determino que seja restituída. Expeça-se 

o necessário.Após o trânsito em julgado, procedam-se as comunicações e 

baixas de estilo e arquivem-se os autos quanto ao acusado.Publique-se, 

intimem-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 441779 Nr: 18406-04.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO GALDINO DE FIGUEIREDO, LUIZ 

RICARDO DE CARVALHO, DETRAN MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNNSON CORREA 

FERNANDES - OAB:19481/MT

 Processo crime nº. 18406-04.2016.811.0042

Vistos etc,...

 Considerando a certidão de fl. 322, intime-se o patrono do acusado Tiago 

Galdino para querendo, ratificar as razões recursais já apresentadas pela 

Defensoria Pública, ou apresentar novas razões recursais.

Às providências.

Cumpra-se.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 497528 Nr: 36656-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE EDUARDO DE ALMEIDA CAMILO, 

JHONNY WENDER GONÇALVES LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DANTAS 

HERNANDES - OAB:21297/MT

 INTIMAR O DR ANDERSON DANTAS HERNANDES OAB/MT 21.297 DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 

2018 ÀS 14:30 HORAS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443667 Nr: 20431-87.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS FERNANDO FERREIRA DA SILVA, 

MARCOS OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, LUCÉLIA CRISTINA 

OLIVEIRA RONDON - OAB:8932/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MATEUS FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA, Cpf: 04925710150, Rg: 21791660, Filiação: Carmen Lidia Ferreira 

da Silva, data de nascimento: 16/08/1994, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), distribuidora de bebidas, Telefone 65-99296-2560. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO, SUPRA QUALIFICADO, PARA 

CONSTITUIR NOVO DEFENSOR NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CASO 

NÃO O FAZENDO, OS AUTOS SEGUIRÃO COM VISTA A DEFENSORIA 

PÚBLICA.

Despacho/Decisão: "(...) Ante o teor da Certidão de fls. 175, dos 

presentes autos, expeça-se edital com prazo de 15 dias notificando o 

acusado Mateus Fernando Ferreira da Silva para que constitua novo 

Defensor, no prazo de dez dias, advertindo-o que, em não os fazendo, os 

autos seguirá com vista a Defensoria Pública. (...)"

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.
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Cuiabá, 08 de janeiro de 2018

Guilherme Paes Maiolino Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 422422 Nr: 28062-19.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINO AILTON DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARINO AILTON DA SILVA FILHO, Cpf: 

03423293160, Rg: 1886178-4, Filiação: Marinilce Maia da Silva e Marino 

Ailton da Silva, data de nascimento: 28/03/1990, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), auxiliar administrativo, Telefone 65-3649-3684. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de Réu(s) do 

inteiro teor da sentença proferida nos autos supra identificados, abaixo 

transcrita ou cuja cópia segue anexa. @Complemento

Sentença: e pelo que dos autos consta, julgo procedente a denúncia de 

fls. 04/07, do feito, e condeno o réu Mariano Ailton da Silva Filho, nas 

sanções do artigo 155, caput, c/c artigo 65, III, ‘d’, do Código 

Penal.Definida, assim, a questão da incidência penal, segue-se a 

individualização e dosagem da pena do acusado.IV – DA DOSIMETRIA DA 

PENA:Atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código 

Penal, bem como estribada no princípio constitucional de individualização 

da pena, passo a dosar a reprimenda do Réu nos seguintes termos:4.1 – 

Circunstâncias do artigo 59 do Código Penal:Da Culpabilidade: No contexto 

do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é tida como fator de gradação 

da pena (juízo de reprovação que recai sobre a conduta); nesse 

particular, concluo que a culpabilidade do Acusado se encontra dentro 

dos parâmetros esperados para o delito cometido.Dos Antecedentes: Em 

que pese notícias sobre outras ações propostas em desfavor do 

Acusado, não há, nos autos, comprovação de nenhuma condenação, não 

podendo, a par do que determina o artigo 5º, LVII da Constituição Federal, 

inquéritos e processos criminais em andamento serem valorados para 

macular essa circunstância;Da conduta social: De acordo com o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “a conduta social do 

agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis 

desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas 

ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundido com 

antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do 

condenado (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem, nos autos, 

elementos sobre a conduta social do Réu, o que impossibilita sua 

valoração; Personalidade do Agente: não há dados sobre a personalidade 

do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente; Dos 

motivos do crime: os motivos dos crimes não foram outros senão levar 

uma vida sem sacrifícios e trabalho, visando, obviamente, o lucro fácil, o 

que já foi suficientemente valorado pelo legislador na fase da construção 

do tipo e definição das respectivas penalidades; Das circunstâncias do 

crime: as circunstâncias do crime se apresentam como típicas do delito de 

furto, não havendo qualquer elemento acidental apto a agravar a pena 

neste momento. Das consequências do crime: as consequências não 

foram danosas, já que os objetos subtraídos foram recuperados;Do 

comportamento da vítima: a Vítima em nada contribuiu para o evento 

delituoso;Por tais motivos, fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, 

em UM ANO DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZ DIAS-MULTA e o dia-multa 

correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.Embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea em 

favor do acusado deixo de aplicá-la por entender que a pena-base foi 

colocada em seu mínimo legal, o que veda a sua incidência, nos termos da 

Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, a saber:“A incidência da 

circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do 

mínimo legal.”Em razão da inexistência de qualquer outra causa especial 

ou geral de aumento ou diminuição de pena torno-a definitiva em UM ANO 

de reclusão e multa em DEZ DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 

UM TRIGÉSIMO do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.Nos 

termos do artigo 33, § 2º, letra “c” e § 3º, do Código Penal, determino o 

regime aberto para o início do cumprimento da pena.Por se tratar de Réu 

tecnicamente primário, uma vez que não consta nos autos qualquer 

informação que tivesse sofrido condenação anterior aos fatos, e com 

fulcro na nova redação dos artigos 43 e seguintes do Código Penal, ditado 

pela Lei 9.714/98, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena 

restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à 

comunidade, por 08 horas diárias, uma vez por semana, durante todo 

período da pena a que foi o réu condenado.Após o trânsito em julgado 

desta decisão proceda-se às comunicações de praxe (Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria do TJMT), expedindo-se a Guia de 

Recolhimento para a formação do Processo Executivo de Pena e posterior 

remessa ao Juízo da Vara de Execuções Penais e arquivem-se os 

presentes autos conforme determinações constantes na CNGC.Diante das 

dificuldades financeiras do Acusado que foi assistido pela Defensoria 

Pública, dispenso-o do pagamento das custas processuais.Diante do fato 

de não se ter realização avaliação do prejuízo sofrido pela vítima, deixo de 

arbitrar a Reparação de Dano prevista no art. 387, IV, do Código de 

Processo Penal.Quanto às apreensões, se houver, cumpram-se os artigos 

1.478 a 1.480 da CNGC, restituindo as de origem lícita e comprovada a 

propriedade e, quanto a valores, não havendo pedido de restituição ou se 

tratar de valor insignificante, nos termos do art. 123 do CPP, determino que 

fiquem à disposição do juízo de ausentes, na Conta Única do Poder 

Judiciário, cuja restituição poderá ser reclamada, posteriormente, perante 

o Juízo Cível, nos termos do Capítulo VI, Título II, Livro IV, do Código de 

Processo Civil.P.R.I.Cuiabá, 24 de julho de 2017.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: “(...) P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, julgo 

procedente a denúncia de fls. 04/07, do feito, e condeno o réu Mariano 

Ailton da Silva Filho, nas sanções do artigo 155, caput, c/c artigo 65, III, ‘d’, 

do Código Penal.(...) Em razão da inexistência de qualquer outra causa 

especial ou geral de aumento ou diminuição de pena torno-a definitiva em 

UM ANO de reclusão e multa em DEZ DIAS-MULTA e o dia-multa 

correspondente a UM TRIGÉSIMO do valor do salário mínimo vigente à 

época dos fatos.(...) Nos termos do artigo 33, § 2º, letra “c” e § 3º, do 

Código Penal, determino o regime aberto para o início do cumprimento da 

pena.(...)”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018

Guilherme Paes Maiolino Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 341011 Nr: 756-46.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA FEITOSA DA SILVA, LIDIANE SOUZA 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO OULICES 

DE OLIVEIRA - OAB:12561/MT, MARIZA RIVAROLA ROCHA - 

OAB:5896/MS

 Certifico e dou fé que os recursos de apelações interpostos são 

tempestivos, assim, impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) 

patrono(s) constituído(s) para apresentação de razões de apelação da ré 

Lidiane, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 497755 Nr: 36910-24.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAMMILEE CAMPOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Vistos etc.

Trata-se de carta precatória redistribuída para este juízo, diante do declínio 

de competência feito pelo r. juízo da 14ª Vara Criminal desta Comarca.

Conquanto o aludido juízo já tenha designado data para realizar o ato 

deprecado, torna-se necessário readequá-lo a pauta deste juízo e, por 

este motivo, designo o ato deprecado para o dia 22/05/2018, às 15:30 

horas.

Procedam-se as intimações, requisições e comunicações necessárias, 

incluindo ao Juízo Deprecante.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 489778 Nr: 29235-10.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALD AGUIAR NASCIMENTO, LUCAS 

AGUIAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 500147 Nr: 39194-05.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO FERNANDO DIAS BOMDESPACHO, 

MAGNA SILVA DA GRAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA PIRES COSTA - 

OAB:18614 MT, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - 

OAB:10402/MT, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 501101 Nr: 40106-02.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTIN NERE DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO RAMOS VARANDA 

JUNIOR - OAB:13674/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 502259 Nr: 41263-10.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE PEIXOTO, MARIA IVA 

MEDEIROS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDOMIRO A. PINHEIRO DA 

SILVA - OAB:9331

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 368562 Nr: 8736-10.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTHIAN MAYCON ALMEIDA BARROS, 

SERGIO RICARDO DE MATTOS BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11390/MT

 Impulsiono NOVAMENTE estes autos para intimar ao(s) patrono(s) 

constituído(s) Ademir Rosa Gomes, para que devolva os autos em 

cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas da lei.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 501145 Nr: 40148-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOMAR RODRIGUES 

MONTEIRO - OAB:OAB/MS 6607-B

 Vistos, etc...

Designo o dia 01/03/2018 às 14:30 horas, para o cumprimento do ato 

deprecado.

Comunique-se ao juízo deprecante (via postal, malote digital, e-mail 

funcional ou outro meio disponível).

Cite(m)-se e Intime(m)-se pessoalmente o(s) acusado(s).

Nomeio desde já o ilustre Defensor Público que oficia perante este Juízo 

Criminal para defender o(s) acusado(s) no ato, caso não compareça 

advogado constituído, devendo ser pessoalmente intimado para 

comparecer à audiência.

Intime-se eventual defensor constituído.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 494283 Nr: 33549-96.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIETMAR ANDREAS KNITSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FREIRE - 

OAB:184.351/RJ, RAFAEL DE PIRO - OAB:137.706/RJ, RODRIGO 

PITANGUY - OAB:119.439/RJ

 Vistos, etc...

Redesigno o dia 01/03/2018 às 17:h00 oras, para o cumprimento do ato 

deprecado.

Comunique-se ao juízo deprecante (via postal, malote digital, e-mail 

funcional ou outro meio disponível).

Intime(m)-se pessoalmente a(s) testemunha(s) que será(serão) 

inquirida(s) no endereço constante na missiva, devendo ainda o oficial de 

justiça questionar ao genitor da testemunha sobre o endereço correto, 

caso não seja localizada naquele local.

Requisite(m)-se a(s) testemunha(s) militar(es).

Nomeio desde já o ilustre Defensor Público que oficia perante este Juízo 

Criminal para defender o(s) acusado(s) no ato, caso não compareça 

advogado constituído, devendo ser pessoalmente intimado para 

comparecer à audiência.

Intime-se eventual defensor constituído.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 499374 Nr: 38480-45.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKON FEITOSA MILAS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018524/1/2018 Página 410 de 679



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:284734/SP

 Vistos, etc...

Designo o dia 10/04/2018 às 17:15 horas, para o cumprimento do ato 

deprecado.

Intime(m)-se pessoalmente a(s) testemunha(s) que será(serão) 

inquirida(s), requisitando a(s) testemunha(s) militar(es).

Nomeio desde já o ilustre Defensor Público que oficia perante este Juízo 

Criminal para defender o(s) acusado(s) no ato, caso não compareça 

advogado constituído, devendo ser pessoalmente intimado para 

comparecer à audiência.

Intime-se eventual defensor constituído.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 502829 Nr: 41853-84.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON ROBERTO MARAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Feller - OAB:OAB/SP 

296.848, Rafael Valentini - OAB:OAB/SP 350.642

 Vistos, etc...

Intime-se o acusado, por intermédio de seu advogado, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informe a este juízo o endereço completo da 

testemunha Fernando Gargantine de Moraes, indicando com precisão em 

qual bairro se localiza a Rua A.

Com a manifestação do acusado, façam-me os autos conclusos para 

designação da audiência para inquirição da testemunha.

Por outro lado, acaso o acusado deixe transcorrer in albis o prazo 

concedido, o que deverá ser certificado, proceda-se com a devolução da 

presente missiva ao juízo de origem, com as baixas e homenagens de 

estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 503097 Nr: 42114-49.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIZ JACQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEON SILVEIRA - 

OAB:16671-A

 Vistos, etc...

Designo o dia 01/03/2018 às 15:30 horas, para o cumprimento do ato 

deprecado.

Comunique-se ao juízo deprecante (via postal, malote digital, e-mail 

funcional ou outro meio disponível).

Intimem-se pessoalmente a(s) testemunha(s) que será(serão) inquirida(s), 

requisitando a(s) testemunha(s) militar(es).

Nomeio desde já o ilustre Defensor Público que oficia perante este Juízo 

Criminal para defender o(s) acusado(s) no ato, caso não compareça 

advogado constituído, devendo ser pessoalmente intimado para 

comparecer à audiência.

Intime-se eventual defensor constituído.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 504468 Nr: 43492-40.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERSON GODOY LESKI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO BAUMANN DE LIMA 

- OAB:OAB/PR 15.404, MARCUS VINÍCIUS MACHADO ABREU DA 

SILVA - OAB:OAB/PR 58.030, NILZA A. SACOMAN BAUMANN DE LIMA 

- OAB:OAB/PR 38.418

 Vistos, etc...

Designo o dia 23/05/2018 às 16:00 horas, para o cumprimento do ato 

deprecado.

Intime(m)-se pessoalmente a(s) testemunha(s) que será(serão) 

inquirida(s), requisitando a(s) testemunha(s) militar(es).

Nomeio desde já o ilustre Defensor Público que oficia perante este Juízo 

Criminal para defender o(s) acusado(s) no ato, caso não compareça 

advogado constituído, devendo ser pessoalmente intimado para 

comparecer à audiência.

Intime-se eventual defensor constituído.

Ciência ao Ministério Público.

Remetam-se os autos à central de autuação para colocação de capa na 

cor creme, conforme artigo 567, § 1º, inciso I da CNGC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 495300 Nr: 34548-49.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PAULI 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 14.286

 Vistos, etc...

Designo o dia 10/04/2018 às 17:00 horas, para o cumprimento do ato 

deprecado.

Intime(m)-se pessoalmente a(s) testemunha(s) que será(serão) 

inquirida(s), requisitando a(s) testemunha(s) militar(es).

Nomeio desde já o ilustre Defensor Público que oficia perante este Juízo 

Criminal para defender o(s) acusado(s) no ato, caso não compareça 

advogado constituído, devendo ser pessoalmente intimado para 

comparecer à audiência.

Intime-se eventual defensor constituído.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 426565 Nr: 1835-55.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial. Por consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

o presente feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.CONDENO 

a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios ao patrono do requerido, ficando estes 

arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, §2º, incisos I a IV, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto 

perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, conforme artigo 98, §3º, do 

CPC/2015.P. R. I.Em caso de eventual(is) recurso(s) de apelação da(s) 

parte(s), cumpra-se o disposto no art. 1.010, §§ 1° a 3°, do 

CPC/2015.Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.Às providências.MURILO MOURA 

MESQUITAJuiz de Direito do Juízo Militar
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 418770 Nr: 24059-21.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RUBEM DOMINGOS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDANTE DA 1ª CIA INDEPENDENTE DE 

POLICIA MILITAR DE CHAPADA DOS GUIAMARAES - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, na pessoa 

do seu advogado, do despacho que segue transcrito: “VISTOS EM 

CORREIÇÃO. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, 

manifeste o interesse na execução do julgado, sob pena de arquivamento. 

Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se. Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 343918 Nr: 4078-74.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILIO PINTO DE ARAUJO, AGNALDO 

ERMENEGILDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALES 

JUNIOR - OAB:13945, Jamilso Ribeiro Modesto - OAB:22455/O, 

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - OAB:2218/RO

 FINALIDADE: Intimação dos réus na figura de seus Advogados 

Signatários para apresentar os memoriais escritos (art. 428 do CPPM), no 

prazo de 08 dias conforme despacho a seguir transcrito: "VISTOS ETC. 

Tendo em vista que a defesa dos acusados ainda não apresentou as 

alegações finais, intime-se o causídico para, no prazo de 8 dias, 

apresentar os memoriais escritos (art. 428 do CPPM). Após, conclusos. 

Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 421950 Nr: 27540-89.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL BATISTA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADER MIRANDA DE ALMEIDA - 

OAB:19185/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Por 

consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

feito nos termos do artigo 487, incisos I e II, do CPC/2015.CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do requerido, os 

quais, considerando o ínfimo valor atribuído à causa (R$ 1.000,00), fixo em 

R$ 3.000,00 (três mil reais), o que faço com fulcro no art. 85, §§2° e 8° do 

CPC. A exigência das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios sucumbenciais ficarão suspensas, em face da gratuidade de 

justiça deferida, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, 

conforme artigo 98, §3º, do CPC/2015.P. R. I.Em caso de eventual(is) 

recurso(s) de apelação da(s) parte(s), cumpra-se o disposto no art. 

1.010, §§ 1° a 3°, do CPC/2015.Transitada em julgado esta sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Às 

providências.Cuiabá/MT, 08 de janeiro de 2018.MURILO MOURA 

MESQUITAJuiz de Direito do Juízo Militar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 422876 Nr: 28543-79.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ASSUNÇÃO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Por 

consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

feito nos termos do artigo 487, incisos I e II, do CPC/2015.CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do requerido, os 

quais, considerando o ínfimo valor atribuído à causa, fixo em R$ 3.000,00 

(três mil reais), o que faço com fulcro no art. 85, §§2° e 8° do CPC. A 

exigência das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

sucumbenciais ficarão suspensas, em face da gratuidade de justiça 

deferida, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, conforme 

artigo 98, §3º, do CPC/2015.P. R. I.Em caso de eventual(is) recurso(s) de 

apelação da(s) parte(s), cumpra-se o disposto no art. 1.010, §§ 1° a 3°, do 

CPC/2015.Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.Às providências.Cuiabá/MT, 8 de janeiro 

de 2018.MURILO MOURA MESQUITAJuiz de Direito do Juízo Militar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 424349 Nr: 30106-11.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON AVELAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADER MIRANDA DE ALMEIDA - 

OAB:19185/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Por 

consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

feito nos termos do artigo 487, incisos I e II, do CPC/2015.CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do requerido, os 

quais, considerando o ínfimo valor atribuído à causa (R$ 1.000,00), fixo em 

R$ 3.000,00 (três mil reais), o que faço com fulcro no art. 85, §§2° e 8° do 

CPC. A exigência das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios sucumbenciais ficarão suspensas, em face da gratuidade de 

justiça deferida, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, 

conforme artigo 98, §3º, do CPC/2015.P. R. I.Em caso de eventual(is) 

recurso(s) de apelação da(s) parte(s), cumpra-se o disposto no art. 

1.010, §§ 1° a 3°, do CPC/2015.Transitada em julgado esta sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Às 

providências.Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2018.MURILO MOURA 

MESQUITAJuiz de Direito do Juízo Militar

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 162210 Nr: 9541-02.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIMOTEO MARQUES DE ALMEIDA, GERALDO 

SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DE SOUZA ALMEIDA - 

OAB:14289

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA JUSTIÇA 

MILITAR

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 9541-02.2010.811.0042

 ESPÉCIE: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): TIMOTEO MARQUES DE ALMEIDA

GERALDO SOARES DE OLIVEIRA
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INTIMANDO: TIMÓTEO MARQUES DE ALMEIDA, RG 875.921, CPF 

174.204.741-68, filiação: Germino Soares de Oliveira e AMBROSINA Alves 

de Oliveira, data de nascimento: 28.02.1957, natural de Junqueirópolis/SP, 

residente na Avenida dos Beija Flores, nº 365, módulo IV, Juína-MT

FINALIDADE: citação do réu TIMÓTEO MARQUES DE ALMEIDA, para 

conhecimento da presente ação, nos termos do art. 277, inc. v, do CPPM, 

fixando-se o prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do art. 287, alínea c do 

mesmo estatuto.

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público denuncia o 2º SGT PM GERALDO 

SOARES DE OLIVEIRA e TIMÓTEO MARQUES DE ALMEIDA (à época 3º 

Sargento da PM) pelas práticas do crime previsto nos artigos 305 

(concussão) c/c art. 223 (ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, 

ou qualquer outro meio simbólico, de lhe causar mal injusto e grave) todos 

do Código de Processo Penal Militar.

 DECISÃO/DESPACHO: “VISTOS EM CORREIÇÃO. Os réus foram 

denunciados pela prática dos crimes previstos nos artigos 305 e 223 do 

Código Penal Militar, sendo que, em relação a este último, a pretensão 

punitiva estatal está prescrita. Assim sendo, tratando-se de matéria de 

ordem pública, passo a decidir monocraticamente no que tange ao crime 

de ameaça. Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi 

recebida em 06.11.2013 (fl. 246). De outra feita, infere-se que ao delito 

descrito no art. 223 do Código Penal Militar é cominada pena máxima de até 

seis meses de detenção. Deste modo, conforme dispõe o artigo 125, 

inciso VII do Código Penal Militar, conclui-se que o prazo prescricional 

incidente sobre o delito descrito no art. 223 do CPM, imputado aos réus, já 

transcorreu, visto que já se passaram mais de três anos desde o 

recebimento da denúncia em 06.11.2013, causa interruptiva nos termos do 

art. 125, §5°, I, do CPM. Diante do exposto, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE dos réus Timóteo Marques de Almeida e Geraldo Soares de 

Oliveira, qualificados nos autos, relativamente ao crime descrito no artigo 

223 do Código Penal Militar, o que faço com fulcro nos artigos 123, IV, e 

125, VII, ambos do mesmo estatuto repressivo. Certifique se a sessão 

anteriormente designada (fl. 278), foi realizada ou não. Outrossim, 

verifica-se que passados quase quatro anos do recebimento da denúncia 

(fl. 246 e verso), o réu Timóteo Marques de Almeida ainda não foi 

localizado para responder a presente ação penal. Desta feita, 

considerando que o réu não faz parte dos quadros da PMMT, não tendo 

sido encontrado no endereço constante na denúncia e não tendo a 

acusação fornecido novo endereço, defiro a citação por edital, na forma 

do art. 277, inc. V, do CPPM, fixando-se o prazo de 20 (vinte) dias, nos 

termos do artigo 287, alínea c, do mesmo estatuto. Decorrido o prazo e 

não havendo resposta, desde já nomeio a Defensoria Pública para atuar 

em favor do réu (art. 71, § 2º, CPPM). Após concretizada a citação, 

expeça-se carta precatória para a oitiva das testemunhas de acusação, 

com prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento, intimando as partes para 

apresentação dos quesitos, na forma da lei. Decorrido o prazo, com ou 

sem o cumprimento da missiva, certifique-se. Após, volvam-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Às providências.”

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda Meira 

Florentino de Figueiredo, Analista Judiciária, digitei.

Cuiabá - MT, 9 de outubro de 2017.

THAIS MATSUOKA DA SILVA

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 344531 Nr: 4751-67.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Seguindo entendimento do Pretório Excelso, o interrogatório do réu será 

realizado depois da oitiva das testemunhas, ao final da instrução. (STF. 

Plenário. HC 127900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 03.03.2016 – 

Info 816).

Expeça-se carta precatória para a Comarca de São José do Rio Claro/MT, 

para a oitiva da testemunha de acusação Luiz Pereira Brito, com prazo de 

30 (trinta) dias para cumprimento, intimando-se as partes para 

apresentação dos quesitos, na forma da lei.

Decorrido o prazo, com ou sem o cumprimento da missiva, certifique-se.

Outrossim, tendo em vista que a sessão designada já estava marcada 

antes da designação deste Magistrado para este Juízo e que não havia 

anotação no Sistema Apolo, bem como que há outras sessões designadas 

para a mesma data, necessária a readequação da pauta. Desse modo, 

REDESIGNO a sessão marcada anteriormente para o dia 28.02.2018, às 

13h30min, oportunidade em que serão inquiridas as testemunhas de 

acusação Ademir Zeferino da Silva e Porfírio José de Medeiro.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 433790 Nr: 9838-96.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENINHO FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial. Por consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

o presente feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.CONDENO 

a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios ao patrono do requerido, ficando estes 

arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, §2º, incisos I a IV, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto 

perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, conforme artigo 98, §3º, do 

CPC/2015.P. R. I.Em caso de eventual(is) recurso(s) de apelação da(s) 

parte(s), cumpra-se o disposto no art. 1.010, §§ 1° a 3°, do 

CPC/2015.Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.Às providências.MURILO MOURA 

MESQUITAJuiz de Direito do Juízo Militar

Decisão

N.º DO PROCESSO: 20369-18.2014.811.0042 – Código: 378757

ESPÉCIE: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

AUTOR: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

INDICIADO: Alexandre de Souza Andrade

"VISTOS ETC. Trata-se de inquérito policial militar contra o SD PM 

ALEXANDRE DE SOUZA ANDRADE, para apurar suposta pratica de lesão 

corporal na modalidade culposa. Em sessão, foi proposta e aceita pelo 

investigado SD PM Alexandre De Souza Andrade a transação penal, a 

qual foi homologada (fls. 146/147). O Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade do acusado à fl.158, por conta do cumprimento 

das condições da transação penal. É o relatório. DECIDO. Analisando os 

autos, verifica-se que o investigado, foi agraciado pela transação penal às 

fls. 146/147, e cumpriu integralmente as condições da benesse. Desta 

feita, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do SD PM ALEXANDRE DE SOUZA 

ANDRADE, qualificado nos autos, o que faço com fulcro no artigo 89, §5° 

da Lei n° 9.099/95. Determino, ainda, que se proceda ao registro da 

presente decisão, sendo apenas para impedir que seja novamente 

concedido o mesmo benefício no prazo de cinco anos, nos termos do 

artigo 76, § 4°, da Lei n° 9.099/95, não importando em reincidência, 

observando-se, ainda, o disposto no §6° do mesmo artigo, ou seja, da 

presente não constarão certidões criminais, salvo para fins de 

reconhecimento de novo benefício no prazo legal e, tampouco, terá efeitos 

civis. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquivem-se. Às providências".

N.º DO PROCESSO: 3217-25.2012.811.0042 – Código: 323912

ESPÉCIE: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL – 1ª INSTÂNCIA-> Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 AUTOR: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

INDICIADO: Domingos de Jesus dos Santos

"VISTOS ETC. Trata-se ação penal instaurada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do militar CB PM DOMINGOS 
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DE JESUS DOS SANTOS, imputando a prática do crime previsto no artigo 

216 do Código penal Militar. Em sessão realizada na data de 27.09.2012 

(fls.56/56v), o réu aceitou a proposta de suspensão condicional do 

processo ofertada pelo Ministério Público, a qual foi homologada. À fl. 78, 

o representante ministerial requereu a extinção da punibilidade do 

acusado, tendo em vista que não houve revogação do sursis durante o 

período de prova, bem como pelo fato o réu ter adimplido o cumprimento 

das condições impostas. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 89 da Lei 

9.099/95, o seguinte: "Art. 89 – Nos crimes em que a pena mínima 

cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por essa Lei, o 

Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão 

condicional do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado 

não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro 

crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão 

condicional da pena (artigo 77 do Código Penal). (...) §5° - Expirado o 

prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade." Ad 

argumentandum, presentes os requisitos legais, o juiz poderá suspender o 

processo submetendo o acusado ao período de prova (artigo 89, §1° da 

Lei 9.099/95). O referido período consiste no lapso temporal em que o 

acusado, que aceitou a suspensão, deve cumprir determinadas 

condições. É, sobretudo, durante o período de prova que o acusado deve 

demonstrar autodisciplina e senso de responsabilidade. Para conquistar 

seu maior objetivo, que é a extinção da punibilidade, deve dar mostras de 

sua ressocialização e bom comportamento. O período de prova existe 

precisamente para isso, ou seja, para demonstrar a desnecessidade da 

pena de prisão no caso concreto. É esse pressuposto abstrato que deve 

ser comprovado em concreto. Diante do exposto, nos termos do artigo 89, 

§5°, da Lei n° 9.099/95, em consonância com o parecer do Ministério 

Público, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do CB PM DOMINGOS DE JESUS 

DOS SANTOS, qualificado nos autos, tendo em vista o cumprimento das 

condições e a expiração do prazo sem revogação da suspensão 

condicional do processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas, anotações e 

comunicações necessárias. Às providências."

N.º DO PROCESSO: 18632-82.2011.811.0042 – Código: 319068

ESPÉCIE: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

AUTOR: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

INDICIADO: Waldir Amir da Silva

"VISTOS ETC. Trata-se de sindicância instaurada em desfavor do policial 

militar 3º SGT PM WALDIR AMIR DA SILVA, para apurar a suposta prática 

do crime de não apresentação de militar, em 02.04.2008, perante sessão 

de julgamento da 11ª Vara Criminal desta Capital. À fl. 168, o Ministério 

Público pugnou pela extinção da punibilidade do investigado, em face da 

prescrição. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, constata-se que 

a conduta do policial militar amolda-se, em tese, ao delito capitulado no art. 

324 do Código Penal Militar, crime apenado com detenção de até 06 (seis) 

meses, se praticado por tolerância, e com suspensão do exercício do 

posto, graduação, cargo ou função, de 03 (três) meses a 01 (um) ano, se 

praticado por negligência. No entanto, do dia dos fatos (02.04.2008) até a 

presente data, transcorreram-se mais de 4 anos, lapso prescricional 

incidente sobre o delito em questão conforme exegese dos artigos 125, VII 

(tolerância) e 127 do Código Penal Militar (negligência).

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do policial militar 3º 

SGT PM WALDIR AMIR DA SILVA, qualificado nos autos, o que faço com 

fulcro nos artigos 123, IV, c/c 125, VII e 127, todos do Código Penal Militar. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se, procedendo-se às baixas, anotações e comunicações 

necessárias. Às providências."

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 331179 Nr: 11529-87.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVAN ALVES MOURÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301/MT

 "... Uma vez que o conjunto probatório não foi capaz de demonstrar, de 

forma clara e incontestável, que a qualificadora não deve ser imputada ao 

acusado, entendo que este debate, assim como os demais 

questionamentos, deve ser levado a Júri Popular.Sendo assim, 

comprovada a materialidade e os indícios de autoria e haja vista a 

ineficiência do conjunto probatório apresentado até aqui a provar que o 

réu atuou em legítima defesa, acreditando no “in dubio pro societate” nas 

sentenças de pronúncia, JULGO ADMISSÍVEL, a pretensão punitiva estatal 

deduzida na denúncia de fls. 04/05 para:PRONUNCIAR, com fundamento 

no artigo 413, do Código de Processo Penal, o acusado JEOVAN ALVES 

MOURÃO, já devidamente qualificado nos autos, como incursos nas 

condutas delitivas previstas no art. 121, §2º, inciso II e IV, do Código 

Penal, em relação à vítima Adriano Costa Araújo, a fim de que ele seja 

oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca, em decorrência da acusação; Façam-se as intimações 

necessárias, observando-se as formalidades legais.Expeça-se, pois, o 

necessário e, preclusa a decisão de pronúncia, certifique-se e 

encaminhem-se os autos, acompanhados dos objetos eventualmente 

apreendidos, à Excelentíssima Juíza Presidente do Tribunal do Júri desta 

Comarca, nos termos do art. 421, do CPP.P. R. I. C.Cuiabá, MT, 21 de 

novembro de 2017.Flávio Miraglia FernandesJuiz de Direito"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 437211 Nr: 13579-47.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CÂNDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:15283

 FINALIDADE: Intimar o advogado Dr. Hélio Teixeira Lacerda, OAB/MT 

15.283, acerca da audiência de intrução e julgamento designada para o dia 

02 de fevereiro de 2018, às 15 horas bem como da decisão de fl. 189 que 

INDEFERIU o pedido constante às fls. 156/168.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 130326 Nr: 17481-86.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADIMIR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. EDIBERTO VAZ 

GUIMARÃES - OAB/MT 9.788 - OAB:, EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9788/MT

 Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

ADMISSÍVEL, a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 

05/06 para:

PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo 

Penal, o acusado VLADIMIR FERREIRA DA SILVA, vulgo “Tilim”, já 

devidamente qualificado nos autos, como incursos na conduta delitiva 

prevista no art. 121, §2º, IV (recurso que dificultou a defesa), do Código 

Penal, a fim de que ele seja oportunamente submetido ao julgamento do 

Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação;

 Façam-se as intimações necessárias, observando-se as formalidades 

legais.

Expeça-se, pois, o necessário e, preclusa a decisão de pronúncia, 

certifique-se e encaminhem-se os autos, acompanhados dos objetos 

eventualmente apreendidos, à Excelentíssima Juíza Presidente do Tribunal 

do Júri desta Comarca, nos termos do art. 421, do CPP.

P. R. I. C.

Cuiabá, MT, 12 de dezembro de 2017.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 310557 Nr: 8589-86.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN RICARDE REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10274/MT

 Código:310557

Vistos etc;

Considerando que a defesa insiste na oitiva de todas as testemunhas 

anteriormente arroladas e que ainda não foram ouvidas (fl. 318), intime-a 

para que no prazo de 05 (cinco) dias informe o endereço de todas para a 

posterior designação de audiência.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 06 de dezembro de 2017.

Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 440185 Nr: 16751-94.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO GOMES DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo n. 16751-94.2017.811.0042 - 440185

Vistos, etc.

Em observância ao conteúdo da certidão de fl. 124, verifico que por 

equívoco houve agendamento da audiência para um dia não útil (sábado). 

Assim, com escusas as partes e advogado, REDESIGNO a audiência de fl. 

120, para o dia 18/04/2018, às 15:30 horas.

Para tanto, recolham-se os mandados expedidos e expeçam-se novos 

com antecedência, assim como, comuniquem-se as autoridades policiais já 

requisitadas, informando a nova data.

Expeça-se o necessário.

Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 22 de Janeiro de 2018.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 466477 Nr: 6300-73.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO CORREA DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11390/MT

 Processo n. 6300-73.2017.811.0042 - 466477

Vistos, etc.

Em observância ao conteúdo da certidão de fl. 106, verifico que por 

equívoco houve agendamento da audiência para um dia não útil (sábado). 

Assim, com escusas as partes e advogado, REDESIGNO a audiência de fl. 

95, para o dia 18/04/2018, às 15:10 horas.

Para tanto, recolham-se os mandados expedidos e expeçam-se novos 

com antecedência, assim como, comuniquem-se as autoridades policiais já 

requisitadas, informando a nova data.

Expeça-se o necessário.

Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 22 de Janeiro de 2018.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 JUIZ DE DIREITO

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 340287 Nr: 22030-03.2012.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PEREIRA LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGO PEREIRA LEMOS, Rg: 

15421228, Filiação: Irismar Pereira Lemos, data de nascimento: 

21/04/1988, brasileiro(a), natural de Barretos-SP, solteiro(a), Telefone 

9294-9115. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 378400 Nr: 24157-74.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, 

CARLOS ALBERTO PEREIRA, ADRIANO ALVES DE SOUZA, RHUAN 

FEITOSA PEREIRA, DAVID NAVES ALVES, ANTONIO APARECIDO 

NASCIMENTO SANTANA, CLERIEL MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA ROSA TREVISAN 

- OAB:15426/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL DE MATO GROSSO 

- OAB:, RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - OAB:19119/MT, VICTOR 

HUGO DA SILVA PEREIRA - OAB:11625/MT

 Vistos, etc.: Aberta audiência, constatou-se ausência do réu RHUAN 

FEITOSA PEREIRA, que não foi intimado para o ato, consoante certidão de 

fl. 2394, onde o oficial de justiça deixou bem claro que o local do réu é 

incerto e não sabido. [...] Desse modo, DETERMINO que se oficie ao Diretor 

do Presídio e a SEJUDH – MT para que no prazo de 24 horas, informe o 

porquê não houve recambiamento dos réus, para o presente ato. Sem 

prejuízo desta deliberação e considerando que as partes concordaram em 

inverter a ordem da instrução e ouvir as testemunhas na ausência dos 

réus CARLOS e ADRIANO, procedeu-se com a colheita do depoimento das 

testemunhas de acusação em comum com a defesa JOSÉ CESÁRIO DE 

CARVALHO, JOSÉ CONCEIÇÃO DOS SANTOS ARRUDA e ERICA ALVES 

PEREIRA DE ARRUDA. Com relação à testemunha CLÁUDIA REGINA 

SOARES, consta nos autos que foi expedida carta precatória para a 

inquirição da mesma (fl. 2.363), sem, contudo, haver informação de seu 

cumprimento até o momento. Desse modo, DETERMINO que se oficie ao 

juízo deprecado solicitando informação do cumprimento da referida 

missiva. Por outro lado, visando o regular encerramento da instrução, 

DESIGNO para interrogatório dos réus CARLOS e ADRIANO e a 

testemunhas de acusação RONELSON JORGE DE BARROS o dia 

01/03/2018, às 14:40 horas. Para tanto, DETERMINO que se intime o réu, 

com antecedência e o requisite junto ao presídio, bem com a testemunha 

de acusação RONELSON, mediante CONDUÇÃO COERCITIVA. Cumpra-se. 

NADA MAIS., saindo os presentes intimados. Cumpra-se. NADA MAIS. 

Mandou, então, o MM. Juiz que encerrasse o presente termo que lido e 

achado conforme vai assinado por todos. Eu, ____________Marcio 

Santos Aguiar Junior, Estagiário, que o digitei e assino.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 426746 Nr: 2035-62.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIQUE BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INES CECILIA FELSKI PIZATI - 

OAB:19658/MT

 Nos termos do Prov. 52/2007/CGJ, intimo a advogada da defesa para, no 

prazo legal, apresentar as razões recursais, tendo em vista a manifestção 

do réu, às folhas 135.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 452187 Nr: 29315-08.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FELIPE DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo n. 29315-08.2016.811.0042 - 452187

Vistos, etc.

Em observância ao conteúdo da certidão de fl. 101, verifico que por 

equívoco houve agendamento da audiência para um dia não útil (sábado). 

Assim, com escusas as partes e advogado, REDESIGNO a audiência de fl. 

98, para o dia 18/04/2018, às 15:45 horas.

Para tanto, recolham-se os mandados expedidos e expeçam-se novos 

com antecedência, assim como, comuniquem-se as autoridades policiais já 

requisitadas, informando a nova data.

Expeça-se o necessário.

Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 22 de Janeiro de 2018.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 433122 Nr: 9093-19.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODINEIA CEBALHO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS JOSE DA SILVA 

AMORIM - OAB:, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913

 Vistos, etc.

Considerando que a Portaria n. 678/2017-PRES (Calendário Forense), 

publicada em 11/12/2017, suspendeu o expediente forense do Poder 

Judiciário de Mato Grosso no dia 28/03/2018 (Paixão de Cristo - ponto 

facultativo), REDESIGNO a audiência de instrução agendada à fl. 114 para 

o dia 24/04/2018, às 14:40 horas.

Intimem-se todos para o ato, notificando o representante do Ministério 

Público e a Defesa, procedendo com as requisições necessárias.

Considerando que houve regular cumprimento da prisão preventiva da 

acusada Odineia Cebalho de Almeida (incidente apenso - cód. 507054), 

intime-a pessoalmente para comparecimento ao ato, requisitando seu 

recambiamento à unidade prisional onde encontra-se detida.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 447813 Nr: 24772-59.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO OFSVIANNA DE OLIVEIRA, RULIAN 

TORRES, NILTON DA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CESAR DE SOUZA 

MORENO - OAB:, CESAR AUGUSTO MAGALHÃES - OAB:3237, 

DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:, VINICIUS 

RAMOS BARBOSA - OAB:13913

 Processo n. 24772-59.2016.811.0042 - 447813

Vistos, etc.

Em observância ao conteúdo da certidão de fl. 252, verifico que por 

equívoco houve agendamento da audiência para um dia não útil (sábado). 

Assim, com escusas as partes e advogado, REDESIGNO a audiência de fl. 

238, para o dia 18/04/2018, às 14:40 horas.

Para tanto, recolham-se os mandados expedidos e expeçam-se novos 

com antecedência, assim como, comuniquem-se as autoridades policiais já 

requisitadas, informando a nova data e observando os termos do r. 

despacho de fl. 202, para regular cumprimento.

Expeça-se o necessário.

Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 22 de Janeiro de 2018.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 469419 Nr: 9344-03.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILSON DA SILVA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY MEDEIROS - 

OAB:4498/MT

 Vistos, etc.

Considerando que a Portaria n. 678/2017-PRES (Calendário Forense), 

publicada em 11/12/2017, suspendeu o expediente forense do Poder 

Judiciário de Mato Grosso no dia 28/03/2018 (Paixão de Cristo - ponto 

facultativo), REDESIGNO a audiência de instrução agendada à fl. 101 para 

o dia 24/04/2018, às 15:35 horas.

Intimem-se todos para o ato, notificando o representante do Ministério 

Público e a Defesa, procedendo com as requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 481924 Nr: 21730-65.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVANI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913

 Vistos, etc.

Considerando que a Portaria n. 678/2017-PRES (Calendário Forense), 

publicada em 11/12/2017, suspendeu o expediente forense do Poder 

Judiciário de Mato Grosso no dia 28/03/2018 (Paixão de Cristo - ponto 

facultativo), REDESIGNO a audiência de instrução agendada à fl. 72 para o 

dia 24/04/2018, às 15:00 horas.

Intimem-se todos para o ato, notificando o representante do Ministério 

Público e a Defesa, procedendo com as requisições necessárias.

Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 418352 Nr: 23629-69.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETEVALDO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6491

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, DEMILSON 

NOGUEIRA MOREIRA OAB/MT 6.491, para que apresente as alegações 

finais no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 304065 Nr: 1788-57.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELLEN ROBERTA DA SILVA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, ADEMAR 

COELHO DA SILVA OAB/MT 14.948, para que tome ciência da audiência 
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designada para o dia 08 de fevereiro de 2018 às 16h15min.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 303843 Nr: 1566-89.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON DA COSTA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Joelson da Costa Matos, Cpf: 54528704153, Rg: 716.197 

SSP MT Filiação: Joaquim Pinto Matos e Nedir Auxiliadora da Costa Matos, 

data de nascimento: 13/11/1972, brasileiro(a), natural de Santo antonio do 

leverger-MT, convivente, pedreiro, Endereço: Rua 04 , Quadra 03 , Nº 14, 

Bairro: Jardim Beira Rio, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO RÉU para que constitua novo advogado, em 48 

(quarenta e oito) horas, ou manifeste interesse em ter sua defesa 

patrocinada pela Defensoria Pública.

Resumo da inicial:Assim agindo, o denunciado JOELSON DA COSTA 

MATOS, transgrediu a norma contida no Art. 217-A c/c art. 225 § único c/c 

art. 226 , inciso II , alíneas "a" e "f" , na forma do art. 69 do CPB da Lei 

8;072/1990 em seu art. 1º , inciso Vi da Lei 11.340/2006, razão pela qual 

requere seja citado, processado e ao final condenado observando o artigo 

91 do CP e art. 387, inciso IV do CPP

Decisão/Despacho:Intime-se o acusado por edital, para que constitua novo 

advogado ou manifeste a impossibilidade de fazê-lo em 48 (quarenta e 

oito) horas, salientando que, no seu silêncio, sua defesa será patrocinada 

pela Defensoria Pública deste Estado.

Nome do Servidor (digitador):Danielle

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 370280 Nr: 10750-64.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS, COBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4.066-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, JOSÉ 

ORTIZ GONSALEZ OAB/MT 4.066-B, para que apresente as alegações 

finais no prazo de cinco dias ou o termo de renúncia dos poderes, sua 

inércia acarretará a nomeação de Defensor Público e aplicação da multa 

prevista no art. 265 do CPP e comunicação à OAB/MT para as 

providências administrativas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 429224 Nr: 4702-21.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERVITAN CRISTIAN 

CARULLA - OAB:19133/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, HERVITAN 

CRISTIAN CARULLA OAB/MT 19.133, para que apresente as alegações 

finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 495176 Nr: 12343-46.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTON JORGE DA CRUZ FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

- OAB:4522, JORGE JOSÉ NOGA - OAB:3830

 Vistos.

Citado (fl. 333), o réu manifestou interesse em ser representado pela 

defensoria pública, a qual, entretanto, juntou petição às fls. 334/336 

solicitando a intimação da representante da UNIJURIS, por esta 

representar o réu nos autos.

Assim, compulsando os autos, de fato verifico que o réu vinha sendo 

representado pela UNIJURIS, nomeada em decisão proferida às fls. 

238/241, a qual também presta assistência gratuita, nos moldes da 

defensoria pública.

Desta feita, não havendo nada nos autos acerca da renúncia na 

representação do réu ou impossibilidade de fazê-la, DETERMINO a 

intimação do representante da UNIJURIS para que apresente resposta à 

acusação no prazo legal.

Juntada defesa, havendo preliminares, vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 443186 Nr: 19923-44.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK APARECIDO SOARES VIANA, FAGNER 

MORAES DOS SANTOS, FELIPE GABRIEL RODRIGUES BRITO VIANA, 

FERNANDO MANOEL DE MELO, KAIO HENRIQUE MIRANDA DE ARAUJO, 

JOSIANE CAMPOS ARRUDA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELHOS - OAB:21.617, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, FLAVIA CONCEIÇAO DA SILVA 

STABILITO ALBUÊS - OAB:4266, HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21613/0, JOEL FELICIANO MOREIRA - OAB:6833/MT, LAURO 

GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT, LIOMAR SANTOS DE 

ALMEIDA - OAB:21001/MT, SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ - 

OAB:19249

 AÇÃO PENAL N°. 19923-44.2016.811.0042

ID 443186

VISTOS ETC.

Compulsado os autos, verifica-se que na fase do artigo 402 do Código de 

Processo Penal o Ministério Público e a defesa dos acusados FAGNER 

MOARAES DOS SANTOS, KAIO HENRIQUE MIRANDA DE ARAUJO e 

FELIPE GABRIEL BRITO VIANA nada requereram.

As defesas dos acusados FRANK APARECIDO SOARES VIANA, 

FERNANDO MANOEL DE MELO e JOSIANE CAMPOS ARRUDA VIANA 

embora devidamente intimadas, via DJE nº 10157, publicado em 

14/12/2017, deixaram o prazo decorrer sem manifestação.

Sendo assim, passem às alegações finais, na ordem e prazos legais.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 16 de janeiro de 2018.

Marcos Faleiros da Silva

 Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 400899 Nr: 5151-13.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GERALDO RIVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE SCANDELARI 

RAUPP - OAB:46.106, FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - 

OAB:44.869/DF, GEORGE ANDRADE ALVES - OAB:250.016, LUIS 

ERNANI SANTOS PEREIRA FILHO - OAB:48.609/DF, MARIO RIBEIRO DE 

SÁ - OAB:2521, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26966, VALBER DA SILVA MELO - OAB:8927

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa do acusado para que 

apresente as razões recursais, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 81063 Nr: 5247-09.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA, EMANUEL 

MESSIAS FERREIRA, CESAR AUGUSTO CARVALHO DE LIMA, OMAR 

ALMEIDA FERNANDES, ACYR SANT ANA DE HOLLANDA, JAIRO JOSÉ 

MAGALHÃES, VIRIATO BINO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA 

- OAB:6960, CESAR PARZIANELLO - OAB:16.819, DANIELE YUKIE 

FUKUI - OAB:13589/MT, FILIPE MAIA BROETO NUNES - OAB:23.948, 

Giuliano Rodrigues de Souza Lima - OAB:18749, JEFFERSON 

APARECIDO POZZA FAVARO - OAB:10200-B, LÉO CATALÃ JORGE - 

OAB:17525, REGINA DA SILVA MONTEIRO - OAB:10517/MT, UEBER 

ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4754, UEBER ROBERTO DE 

CARVALHO - OAB:4754/MT, VALBER MELO - OAB:8.927, VICTOR 

ALIPIO AZEVEDO BORGES - OAB:13975, VINÍCIUS MANOEL - 

OAB:19532-B/MT

 AUTOS Nº 5247-09.2007.811.0042

 ID: 81063

 VISTOS ETC.

I – Defiro o requerimento formulado pelo Ministério Público às fls. 

2670/2671 e determino que seja expedido novo mandado de intimação em 

face de ACYR SANT’ANA DE HOLLANDA direcionando para a SEFAZ, 

onde o Oficial de Justiça deverá buscar informações junto ao 

Departamento de Recursos Humanos sobre a atual lotação do acusado 

para ser intimado.

 II – Verifica-se que o endereço fornecido pelo Parquet às fls. 2670 verso, 

em relação ao acusado ISAIAS RODRIGUES DE ALMEIDA, pertence a 

bairro diverso do informado, uma vez que a Rua Garibaldo é localizada no 

Bairro Recanto dos Pássaros, motivo pelo qual o meirinho não localizou o 

endereço (fls. 2569).

Em consulta a internet, constatou-se que o endereço correto é: Via 

Garibalde, Nº 58, Bairro Jardim Itália, Cuiabá/MT.

 Assim, expeça-se novo mandado para intimar o acusado ISAIAS 

RODRIGUES DE ALMEIDA, para que no prazo de 10 (dez) dias, constitua 

novo patrono para apresentar contrarrazões do recurso interposto pelo 

Ministério Público.

 Desde já, decorrido o prazo fixado sem qualquer manifestação ou caso 

declare que não possui condições de constituir patrono particular, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, nomeio a Defensoria 

Pública do Estado para prosseguir em sua defesa, devendo o Defensor 

Público que atua neste Juízo ser intimado da nomeação.

 Constituída ou nomeada, a defesa deverá ser intimada para apresentar as 

contrarrazões, no prazo legal.

III- Acusado SADI DA SILVA ANDRADE:

O Código Penal Brasileiro prevê a extinção da punibilidade pela morte (art. 

107, I, do CP).

Tendo sido juntada a certidão de óbito do acusado SADI DA SILVA 

ANDRADE (fls. 2566), restou comprovado o requisito necessário à sua 

decretação. A extinção da punibilidade é matéria de ordem pública. Em 

qualquer fase do processo, até mesmo de ofício, deve ser decreta quando 

reconhecida (art. 61 do CPP).

Ante o exposto, com fundamento no art. 107, I, do Código Penal Brasileiro, 

julgo extinta a punibilidade de SADI DA SILVA ANDRADE, qualificado nos 

autos, relativamente a estes autos n.º 5247-09.2009.811.0042 – ID 81063.

Ciência ao Ministério Público.

Feitas as anotações e Comunicações, arquivem-se os autos.

Publique-se. Lançada a sentença no Sistema Apolo, estará registrada.

IV- Abra-se vista dos autos à Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso para apresentar as razões do recurso interposto às fls. 2564 em 

face do acusado JOÃO EUDES FERREIRA JARA.

V - Cumpridas as determinações supra, determino subam os autos ao E. 

TJMT, com as homenagens e respeitos deste Juízo.

Observe, antes, a Secretaria, a regra do art. 603 do CPP.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 426373 Nr: 31087-40.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS PRADO SILVEIRA, MANOEL 

MARQUES FONTES, ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA, MÁRIO 

MÁRCIO DA SILVA ALBUQUERQUE, JOÃO LUQUESI ALVES, LEONICE 

BATISTA DE OLIVEIRA, ANA MARTINS DE ARAÚJO PONTELLI, WILLIAN 

CESAR DE MORAES, TALVANY NEIVERTH, FELIPE JOSÉ CASARIL, JOSÉ 

PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA, ODNILTON GONÇALO CARVALHO 

CAMPOS, ATAIL PEREIRA DOS REIS, LAIS MARQUES DE ALMEIDA, MARIA 

HLENKA RUDY, TANIA MARA ARANTES DE FIGUEIRA, FRANK ANTONIO 

DA SILVA, ABEMAEL COSTA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR JOSE PAULA DA 

SILVA - OAB:16068, ADRIANA ARAÚJO COSTA - OAB:14251, 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - OAB:5768, ANGELIZA 

NEIVERTH SEGURA - OAB:13.851, ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - 

OAB:9779, DAVID CLEMENTE RUDY - OAB:14787, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, DOUGLAS 

FAUST - OAB:13610, EDUARDO RIBEIRO MACHADO FERREIRA - 

OAB:22.557, ELARMIM MIRANDA - OAB:1895, Gilberto da Silva 

Figueira - OAB:19195MT, GIULIANO BERTUCINI - OAB:5269/MT, 

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - OAB:7082, HUDSON 

FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - OAB:11370, JOSÉ ANTÔNIO DE 

CASTRO LEITE NOGUEIRA - OAB:5.622, JULIO CESAR MOREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.709, LUIZ CARLOS DE AZEVEDO - 

OAB:266614/SP, MARCELO YUJI YASHIRO - OAB:16250, MARCOS 

DANTAS TEIXEIRA - OAB:3850, MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRAÇA 

- OAB:18970, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA S. JUNIOR - OAB:12007, RICARDO CORREA 

MARQUES - OAB:10622/O, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9079, RODRIGO TERRA CYRINEU - OAB:16169-MT, ROSSELLO 

FRANSOSI - OAB:6222/MT, SELMA SILVA BRAGA ADDOR - 

OAB:15511, THEMYSTOCLES FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 13655

 AUTOS Nº 31087-40.2015.811.0042 - ID: Deste modo, defiro o 

compartilhamento de provas contidas nos autos do processo nº 

25111-52.2015.811.0042 – ID 419754, especificamente, do diálogo 

realizado entre Abemael Costa Melo e Ana Martins Pontelli com a Delegacia 

Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública - 

DEFAZ.Encaminhe-se cópia do CD-R contido às fls. 372/373, dos autos ID. 

419754.II – Considerando que a Magistrada Titular se encontra em férias, 

bem como este Magistrado já possuir inúmeros compromissos funcionais 

pré-agendados anteriormente para esta data, REDESIGNO as audiências 

de instrução e julgamento anteriormente marcadas nas datas de 

23/01/2018, 24/01/2018 e 25/01/2018, todas às 13:30 horas para os dias 

05/02/2018, 06/02/2018 e 07/02/2018, todas a partir das 13:30 horas, 

conforme abaixo descrito:Dia 05/02/2018, às 13:30 horas – ocasião em 

que serão interrogados os acusados abaixo registrados:1- TÂNIA MARA 

ARANTES FIGUEIRA 2- ODNILTON GONÇALO CARVALHO CAMPOS 3- 

MARIA HLENKA RUDY 4- JOSÉ PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA Dia 

06/02/2018, às 13:30 horas – ocasião em que serão interrogados os 

acusados abaixo registrados:1 - LAÍS MARQUES DE ALMEIDA 2 - JOÃO 

LUQUESI ALVES 3 - ANA MARTINS DE ARAÚJO PONTELLI 4 - 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA 5 - TALVANY NEIVERTH Dia 

07/02/2018, às 13:30 horas – ocasião em que serão interrogados os 

acusados abaixo registrados:1 - WILLIAN CÉSAR DE MORAES 2 - MÁRIO 

MARCIO DA SILVA ALBUQUERQUE 3 - ATAIL PEREIRA DOS REIS 4- 

MANOEL MARQUES FONTES 5 - FELIPE JOSÉ CASARILFica, outrossim, 

mantida a audiência designada para o dia 30/01/2018, às 13:30 

horas.Intimem-se.Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria 
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Pública.Cumpra-se.Expeça-se o necessário. Cuiabá - MT, 16 de janeiro de 

2018.Marcos Faleiros da SilvaJuiz de Direito em substituição legal

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 441402 Nr: 18019-86.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MEIRELES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA BUENO VITAL DA 

SILVA - OAB:, Giderson Gomes dos Santos - OAB:14.797

 Pelo exposto, RECONHEÇO a incidência da Prescrição da Pretensão 

Punitiva do Estado para o crime apurado neste processo e por 

consequência JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ALEXANDRE 

MEIRELES DE SOUZA, em relação ao crime de ameaça previsto no art. 

147, do Código Penal, o que faço com fundamento no art. 107, inciso IV 

c/c, art. 109, VI, ambos do Código Penal.Conforme inteligência do artigo 

1.387 da CNGC - TJ/MT, DEIXO DE DETERMINAR a intimação pessoal do 

acusado.PROMOVAM-SE as anotações e comunicações constantes no 

artigo 1.453 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça, após ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de estilo.Ciência ao 

Ministério Público e a Defensoria Pública.Transitada em julgado e após 

anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os 

autos.P.R.I.C.Cuiabá, 10 de janeiro de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 503913 Nr: 42942-45.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RYY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO YOSHIAKI 

YAMASAKI - OAB:14093

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o Dr. Rogerio Yoshiaki 

Yamasaki, OAB/MT 14.093, para que proceda com a devolução dos 

presentes autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 387831 Nr: 1912-98.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDC, SDCN, JCDC, JVCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: marcelle maria de freitas leon 

bordest - OAB:9570, MARCELLE MARIA DE FREITAS LEON BORDEST - 

OAB:9570/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZA ROCHA GOMES 

DUARTE - OAB:13030

 Processo n. 1912-98.2015.811.0042 (Id. 387831)

Vistos etc.

Intime-se a parte autora pessoalmente e através de seu advogado (DJe), 

para manifestar no presente feito, requerendo o que entender de direito, 

no para de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE.

Às providências.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 382330 Nr: 24167-84.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISIANDRO ALVARENGA QUINTÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952/MT, Rubiani Freire Alves - OAB:8.459

 Impulsiono o feito a fim de intimar o patrono do réu para apresentar 

alegações finais no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 169209 Nr: 16498-19.2010.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKRDM, VMC, AKRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVANILDO GOMES - OAB:12635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: alan longo torres - 

OAB:13922, alvaro ferreira neto - OAB:8153

 Certifico que a certidão de fls. 460 foi lançada de forma equivocada. 

Impulsiono o feito a fim de intimar o patrono do réu para apresentar 

alegações finais.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 364789 Nr: 4548-71.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCINEY BARROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCINEY BARROS DA SILVA, Cpf: 

68890079134, Rg: 2768328-1, Filiação: Moacir Pio da Silva e Neila da Silva 

Barros, data de nascimento: 02/03/1979, brasileiro(a), natural de Campo 

Grande-MS, solteiro(a), técnico em eletricidade, Telefone 65 9291 5035. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, oferece a denúncia contra MARCINEY BARROS DA SILVA, pelo 

fato a seguir exposto. No dia 07/05/2013, Nesta capital, o denunciado 

ofendeu a integridade corporal da vítima CLEIDE DA SILVA BARROS e de 

tudo mais que constam nos autos, encontra-se o denunciado incurso no 

Art 129 § 9º do Código Penal c/c art 61, II, "E" e "F" ambos do código penal, 

c/c art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/06.

Despacho: Vistos etc.Recebo a denúncia presentes os indícios 

suficientes da autoria, prova da materialidade e inexistência das 

circunstancias do artigo 395, Código de Processo Penal.Cite-se o acusado 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias (CPP, 

art. 396 “caput”).Deve constar no mandado que o Oficial de Justiça deve 

advertir o réu, por ocasião da Citação que deve apresentar a sua defesa 

via advogado, e que se não tiver condições poderá ser nomeado 

Defensor Público devendo constar tal informação na respectiva certidão. 

Em caso do réu desejar a nomeação, ou não apresentar a sua defesa no 

prazo acima estabelecido, fica desde já nomeado um dos membros da 
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Defensoria Pública na escala dessa instituição para que apresente a 

resposta à acusação, devendo os autos serem encaminhados para este 

fim.Apresentada a defesa escrita, certifique-se sua tempestividade.Em 

caso de arguição de preliminares, ou juntada de documentos, remetam-se 

os autos ao Ministério Público.Requisite-se antecedentes do réu junto ao 

Cartório Distribuidor desta Comarca, Vara de Execuções Penais e ao 

Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso, bem como dos locais 

onde já tenha residido.Defiro as diligências requeridas pelo Ministério 

Público na denúncia, salvo pedido de realização de estudo psicossocial, 

uma vez que será analisado em momento oportuno.Comunique-se o 

recebimento da denúncia ao Cartório Distribuidor, ao Instituto de 

Identificação do Estado e à Delegacia de origem.Se houver certidões em 

algum procedimento em apenso ou incidental (liberdade provisória, fiança, 

relaxamento de prisão em flagrante, revogação de prisão preventiva, 

comunicação de prisão em flagrante, etc), juntem-se a estes autos, 

mantendo-se cópias naqueles e certificando o ocorrido.Sirva a presente 

decisão de ofício, para fins do princípio da celeridade. Ciência ao Ministério 

Público.Cumpram-se com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO PAULO SOARES 

PEREIRA, digitei.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 388758 Nr: 2879-46.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARICLEI EDUARDO CINTRA 

BARRETO - OAB:10139/MT

 Impulsiono o feito a fim de intimar o patrono do réu para apresentar 

alegações finais no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 497783 Nr: 36936-22.2017.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDSRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos, defiro parcialmente o 

pedido liminar da autora e, por corolário, fixo alimentos provisórios em 

favor da autora no valore de 01 (um) salário mínimo vigente, valor 

atualmente correspondente a R$ 954,00, pelo período de 12 meses, 

contados a partir da data esta decisão.O requerido deverá depositar o 

valor em questão até o dia 05 de cada mês na conta bancária a ser 

indicada pela autora pelo período acima indicado.Intime-se a autora para 

que indique os dados bancários para recebimento dos alimentos 

provisórios em questão, no prazo de 05 dias. Preenchendo a peça 

proemial os requisitos essenciais e não sendo caso de improcedência 

liminar do pedido, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

06/03/2018, às 16h20min, observando a antecedência mínima de 30 dias, 

conforme estatui o art. 334 do CPC. A audiência de conciliação será 

realizada pelo conciliador desse juízo, o qual devera observar o 

procedimento descrito no provimento nº 9/2016-CM, bem como informar as 

partes sobre os custos da mediação (alínea “b”, inciso V do § 1º e § 2º do 

art. 1º do provimento nº 9/2016), caso as partes não sejam amparadas 

pela lei de assistência judiciaria.Intime-se a autora na pessoa de seu 

advogado.Cite-se o réu para que compareça ao ato, devendo a citação se 

realizar com 20 dias de antecedência . Conste no mandado advertência de 

que o prazo para contestar a ação será de 15 dias, contados na forma do 

art. 335 do CPC.Conste nos mandados advertência de que o não 

comparecimento injustificado das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e implicará em multa de 

até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Conste 

ainda advertência de que as partes deverão estar acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. Havendo afirmação de 

que a autora não tem condição de pagar as custas processuais, sem 

prejuízo próprio ou de sua família e presumindo-se pobre, até prova em 

contrário, quem faz tal afirmação, defiro o pedido de assistência judiciária 

gratuita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 344282 Nr: 4461-52.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CÉSAR ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9107/MT

 Pelo exposto, RECONHEÇO a incidência da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

PUNITIVA EM PERSPECTIVA, para o crime de lesão corporal e por 

consequência JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado MAURO 

CESAR ROCHA, em relação ao crime tipificado no art. 129, §9º (lesão 

corporal) do código penal, com fundamento no art. 107, inciso IV c/c, art. 

109, V, ambos do Código Penal. Ademais, RECONHEÇO a Prescrição da 

Pretensão Punitiva em Abstrato do acusado em relação ao crime de 

ameaça previsto no art. 147, do CP, com fundamento no art. 107, inciso IV 

c/c, art. 109, VI, ambos do Código Penal.PROMOVAM-SE as anotações e 

comunicações constantes no artigo 1.453 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, após ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas de estilo.Ciência ao Ministério Público.INTIME-SE o patrono 

do acusado via DJE.Conforme inteligência do artigo 1387 da CNGC - TJ/MT, 

DEIXO DE DETERMINAR a intimação pessoal do acusado. Transitada em 

julgado e após anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os 

autos.P.R.I.C.Cuiabá, 11 de janeiro de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves CorrêaJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 375563 Nr: 16846-95.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAIANE ANTONIA DA SILVA, Cpf: 

05639318171, Rg: 2628029-9, Filiação: Maria Apareida Antonia e Orlando 

Clemente da Silva, data de nascimento: 19/02/1995, brasileiro(a), natural 

de Cuiaba-MT, solteiro(a), atendente, Telefone 9297-2865. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ?rejeito a denúncia ofertada pelo MP em relação do crime de 

desobediência de ordem judicial (CP, art. 359) em face de Weriston 

Ferreira de Melo e, por corolário, julgo extinto o presente feito sem 

resolução de mérito.XIV.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 

da lei 11.340/2006.XV.Procedam-se as anotações e comunicações 

constantes no art. 974da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça.XVI.Transitado em julgado, procedidas às 

baixas e anotações de estilo, arquive-se o feito.XVII.P. R. I. C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO PAULO SOARES 

PEREIRA, digitei.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 388318 Nr: 2422-14.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO CASSIMIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARMELINA VIEIRA DO ESPÍRITO 

SANTO, Cpf: 45956090197, Rg: 0322306-0, Filiação: Joana Evangelisna do 

Espirito Santo e Angelo Vieira do Espirito Santo, data de nascimento: 

06/06/1951, brasileiro(a), natural de Jangada-MT, divorciado(a), 

aposentada, Telefone 9924-8742/9224-8742. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: IX.Posto isto, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal, julgo improcedente o pedido da denúncia e absolvo o réu 

Ivo Cassimiro dos Santos, brasileiro, divorciado, pedreiro, natural de 

Cuiabá-MT, RG. nº 0112818-2 SSP/MT e CPF n. 178.808.151-04, nascido 

em 04/03/1941, filho de Demetildes Marques dos Santos, residente na 

Avenida 21 de Abril, lote 13, quadra 77, Bairro Centro América, nesta 

Capital, das acusações lançadas contra o mesmo na denúncia ofertada 

pelo MP.X.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 da lei 

11.340/2006.XI.Procedam-se as anotações e comunicações constantes 

no item 7.16.1da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça.XII.Transitado em julgado, procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.XIII.Sem custas.XIV.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO PAULO SOARES 

PEREIRA, digitei.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 424900 Nr: 30926-30.2015.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VDLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Érika Borges Soler - OAB:MT 

17850

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) Érika Borges Soler 

para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa correspondente à 

metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º do CPC, bem como 

comunicação do fato à OAB para procedimento disciplinar e imposição de 

multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 440136 Nr: 16695-61.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIERRE QUEIROZ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacy Nilso Zanetti - OAB:2968

 Impulsiono o feito a fim de intimar o patrono do réu para apresentar 

alegações finais no prazo de cinco dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440612 Nr: 17175-39.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEXANDRE RIBEIRO, Cpf: 

04757851693, Rg: 298050766, Filiação: Maria Creuza Ribeiro e Pedro 

Ribeiro, data de nascimento: 04/03/1979, brasileiro(a), natural de 

Suzano-SP, convivente, gesseiro, Telefone 65-99806-8559. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a CITAÇÃO DO DENUNCIADO de conformidade com o 

despacho abaixo transcrito e com a Denúncia, intimando-o para que no 

prazo de 10 dias responda à acusação por escrito, na forma da nova 

redação do art. 396 do Código de Processo Penal. OBSERVAÇÃO: Em 

caso do réu não apresentar contestação, será nomeado um dos membros 

da Defensoria Pública na escala dessa instituição para que apresente a 

resposta à acusação.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, oferece a denúncia contra ALEXANDRE RIBEIRO, pelo fato a 

seguir exposto. No dia 12/12/2014, Nesta capital, o denunciado praticou 

vias de fatos violando a integridade corporal da vítima KAROLINY GOMES 

DE ALMEIDA e de tudo mais que constam nos autos, encontra-se o 

denunciado incurso no Artigo 21 do Decreto Lei nº 3.688/41.

Despacho/Decisão: Vistos etc.I.Não se verificando in casu qualquer das 

hipóteses previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia ofertada pelo 

MP.II.Cite-se o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

dez dias, ex vi do art. 396 do CPP . III.Não sendo apresentada resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já lhe 

nomeio defensor na pessoa de um dos Defensores Públicos Criminais que 

atuam nessa Comarca e Vara, o qual deverá ser intimado para apresentar, 

no prazo legal, a defesa preliminar do réu.IV.Apresentada a resposta do 

réu, se houver sido suscitada preliminar, abra-se vista ao MP para 

manifestação. Caso não tenha sido suscitada nenhuma preliminar, 

volvam-me conclusos para a fase dos arts. 397 e 399 ambos do 

CPP.V.Defiro as diligências requeridas pelo MP.VI.Nos termos do disposto 

no art. 1º do Provimento nº 19/2012-CGJ que adequou o item 7.5.1, III da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – (CNGC), solicite-se informações sobre os 

antecedentes do acusado aos seguintes órgãos e instituições:?à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso;?às 

Varas de Execuções Penais desta Comarca;?ao Instituto de identificação 

do Estado de Mato Grosso;VII.Proceda-se, ainda, consulta junto ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), uma vez provado pelo 

Ministério Público a impossibilidade de fazê-lo.VIII.Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

Delegacia de Polícia onde se originou o inquérito e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) para alimentação do banco de 

dados.IX.Intimem-se.X.Cumpra-se com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO PAULO SOARES 

PEREIRA, digitei.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 460789 Nr: 606-26.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DONEGA - 

OAB:

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) THIAGO ALVES 

DONEGA para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena 

de perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º 

do CPC, bem como comunicação do fato à OAB para procedimento 

disciplinar e imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa
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 Cod. Proc.: 479102 Nr: 18908-06.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGBDC, ERBDC, ARB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMINE ANGELICA DE SOUZA 

BARBOSA - OAB:222.38, GISELE SILVA NASCIMENTO - 

OAB:11.740/MT, MARCYLENE ANDRADE DAVILA SOUSA ALVES - 

OAB:22.039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os patronos da parte autora, intimados da decisão de 

fls.36/37, não manifestaram.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 162002 Nr: 9332-33.2010.811.0042

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVFPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA RICARTE - 

OAB:4411/MT, Dr.ª Neslene Ruvieri - OAB/MT 9.389 - OAB:, JOELMA 

DOS REIS RIBEIRO - OAB:17016/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB/MT 14.948 - OAB:, jose marcio de oliveira - OAB/MT 14.247 - 

OAB:, MARIA DE LOURDES RIBEIRO SCARANTTI - OAB:11646/O

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) MARIA DE LURDES 

RIBEIROSCARANTTI para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º 

do CPC, bem como comunicação do fato à OAB para procedimento 

disciplinar e imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 351273 Nr: 12501-23.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIMAR ARRUDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILTON GOMES RODRIGUES 

- OAB:14443/MT, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC

 VISTOS. Diante da ausência justificada da ilustre Promotora de Justiça, 

considera-se a audiência prejudicada. REMETAM-SE os autos para o 

Ministério Público para se manifestar sobre a certidão de fls. 173 e 175, 

informando que a vítima Erica dos Santos e a testemunha (padrasto da 

vítima) se mudaram. Às providências. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 482108 Nr: 21898-67.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACGDRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adesbar Rosa de Araujo - 

OAB:21635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA 

ANTONELLI - OAB:10.042

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) GUSTAVO ADOLFO 

ALMEIDA ANTONELLI para que devolva os autos no prazo de 3 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em 

multa correspondente à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e 

§ 2º do CPC, bem como comunicação do fato à OAB para procedimento 

disciplinar e imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 499517 Nr: 38598-21.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AXDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364, Rodrigo Paulo Corrêa - OAB:2841, WELBER COSTA 

BAIMA - OAB:OAB 7.870

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) WELBER COSTA 

BAIMA para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa correspondente 

à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º do CPC, bem 

como comunicação do fato à OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91745 Nr: 541-36.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, SLM, LFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMS, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Alessandra Silvério - 

Defensora Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYSE DE MORAIS CORREA - 

OAB:16820, Gabriela Novis Neves Pereira Lima - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

541-36.2015.811.0063, Protocolo 91745, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 103821 Nr: 1266-54.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MRDP, 

LADS, JAdPF, AdPF, AdPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPDF, LRDP, ATDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/OAB/MT

 IV – Em seguida, designo audiência de justificação para o dia 19/02/2018 

as 17h30, para oitiva da genitora com a finalidade de advertir que 

encontra-se com o Poder Familiar Suspenso. Conste no mandado a 

advertência contida no artigo 455, IV, § 5º do NCPC, de que caso sejam 

intimados e, não compareçam a audiência supra designada poderão ser 

conduzidos coercitivamente;

V – Notifique-se o Ministério Público, dando lhe ciência da data designada 

para realização da audiência,

VI – Anote-se no Sistema Apollo a procuração de fls. 69 para efeitos de 

intimação e demais atos processuais, em seguida concedo vistas dos 

autos pelo prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102702 Nr: 341-58.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, LdSC, 

JGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

341-58.2017.811.0063, Protocolo 102702, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106960 Nr: 3873-40.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, AGAIDC, 

TWDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3873-40.2017.811.0063, Protocolo 106960, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107019 Nr: 3923-66.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MBC, FCLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3923-66.2017.811.0063, Protocolo 107019, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 107502 Nr: 4330-72.2017.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CAAMJ, CAAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA FONSECA BORGES - 

OAB:24.231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em CORREIÇÃO.

 Cumpre mencionar que a competência deste Juízo é restrita tão somente 

a crianças e adolescentes que não se encontram sob a proteção do poder 

familiar e ainda em situação de abandono ou risco, nos termos do artigo 98 

e 148, parágrafo único, alínea “a” do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE GUARDA – 

MENORES QUE NÃO ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO – INCOMPETÊNCIA 

DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 

VARA DE FAMÍLIA - CONFLITO PROCEDENTE. Extrai-se dos autos que os 

menores estão sob a guarda da genitora, bem como não estão em 

situação de risco ou abandono, ou em qualquer situação prevista no artigo 

98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que afasta a competência 

da Justiça da Infância e Juventude para a Ação de Guarda em questão. 

(CC 149490/2014, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/03/2015, Publicado no DJE 10/03/2015).”

A situação apresentada nos autos não se caracteriza como de risco ou 

vulnerabilidade a envolver a criança. Assim, a competência para conhecer 

e apreciar a questão posta nos autos é do Juízo competente das Varas 

Especializadas da Família.

Diante do exposto, declino da competência destes autos, que deverá ser 

redistribuída ao juízo competente de uma das Varas Especializadas de 

Família e Sucessões da Capital.

Por conseguinte, determino o envio dos presentes autos para respectiva 

distribuição, para os trâmites devidos.

Procedam-se as baixas e anotações de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 91660 Nr: 452-13.2015.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, VPG, ECP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Terabuio Moreira - 

OAB:18.870/MT, Suziane da Silva Lopes - OAB:22307/O

 Vistos em CORREIÇÃO.

 I - Com base nas regras impostas pelo Código de Processo Civil (CPC) e 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria (CNGC), 

constata-se que os autos encontram-se em ordem e sem irregularidade.

II - Em cumprimento ao artigo 162 do ECA designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 28/02/2018 às 15h30.

 III – Cadastre-se no Sistema Apollo as testemunhas arroladas, e, após, 

expeçam-se mandados de intimação para as partes e testemunhas 

arroladas, fazendo constar a advertência contida no artigo 455, IV, § 5º 

do NCPC de que caso sejam intimadas e, não compareçam a audiência 

supra designada poderão ser conduzidas coercitivamente. Conste no 

mandado que no dia da audiência A requerente deverá estar 

acompanhado do adolescente para ser também ouvido.

IV - Intime-se o advogado constituído para que cumpra o disposto no artigo 

455, § 1.º do NCPC .

V – Publique-se a presente decisão para ciência do advogado constituído.

VI – Notifique-se o Ministério Público dando lhe ciência da data designada 

para realização da audiência.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 36026 Nr: 4916-37.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO MARINS RABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - Universidade de Cuiabá, TERCERIZE 

ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANNILO MONTEIRO LIMA - 

OAB:18365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A/MT, Claudio Stabile Ribeiro - OAB:, Dauto 

Barbosa C. Passare - OAB:3937, LEANDRO PEREIRA DE MOURA - 

OAB:10788, Monica Goes Campelo - OAB:8735

 Considerando o retorno dos autos, procedo intimação da parte, para no 

prazo de 05 dias, requerer o que de direito.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 123951 Nr: 4937-88.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Creusa da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que enviei para publicação a intimação do Advogado da vítima 

Dr. MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB 14958/O, para participar da 

Audiência de Continuação de Preliminar designada para o dia 05.02.2018 

às 11:00h

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 125402 Nr: 6358-16.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Wagner Nicacio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaffer Barbosa Schaphauser 

- OAB:20549/O, Romario de Lima Souza - OAB:18881/MT

 Certifico que enviei para publicação a intimação dos Advogados da parte 

autora Dr. JEFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB 20549/O, Dr. 

ROMÁRIO DE LIMA SOUZA OAB 18881, bem como intimação do adv. da 

vítima Dr. MARCOS ANTÔNIO LUCAS DA SILVA OAB/MT 22009/O, para 

participarem da Audiência de Continuação de Preliminar designada para o 

dia 09.02.2018 às 10:00h

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 102197 Nr: 2115-34.2014.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jenilson Pereira Marques, Divanei Rosa de 

Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marizete Santos França - 

OAB:OAB/MT 16.457

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE A DRA. MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB/MT 16.457 (ADV. DO AUTOR DO FATO - DIVANEI ROSA DE 

CASTRO) , COMO TAMBÉM O DR. MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB/MT 5.308-A (ADV. DAS VÍTIMAS - RENAN ARAUJO ORCILI 

/ TAMARA PEREIRA DE ARAÚJO), PARA COMPARECEREM EM AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA 06/02/2018 ÀS 14:00 

HORAS, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DESTE JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL UNIFICADO (1º ANDAR - GABINETE FUNCIONAL DO JUIZ). 

OBSERVAÇÕES: 1º - As partes deverão comparecer à audiência, 

devidamente trajadas, portando os seus documentos pessoais; 2º - A 

ausência injustificada do Réu à Audiência designada poderá ensejar 

condução coercitiva; 3º - Eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas e demais cominações legais (art. 453 e §§ do CPC). LEI 9.099/95 

- ART. 32. Todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não 

especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos 

alegados pelas partes. ART. 33. Todas as provas serão produzidas na 

audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas 

previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar 

excessivas, impertinentes ou protelatórias. ART. 34. As testemunhas, até 

o máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução 

e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente 

de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. §1º - O 

requerimento para intimação das testemunhas será apresentado à 

Secretaria no mínimo cinco dias antes da audiência de instrução e 

julgamento. §2º - Não comparecendo a testemunha intimada, o Juiz poderá 

determinar sua imediata condução, valendo-se, se necessário, do 

concurso da força pública.É O QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO 

JUDICIÁRIO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 121333 Nr: 2411-51.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Isaulina dos Anjos Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiza Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda dos Passos Borges - 

OAB:OAB/MT 19.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila Michiko Teischmann 

(Coordenadora Nucleo de Prática Jurídica - UNIRONDON) - 

OAB:OAB/MT 16.962

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE A DRA. KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - 

OAB/MT 16.962 (NPJ DA UNIRONDON - ADV. DA QUERELADA - LUIZA 

MARIA DA SILVA ), BEM COMO A DRA. FERNANDA DOS PASSOS 

BORGES - OAB/MT 19.467 (ADV. DA QUERELANTE - ISAULINA DOS 

ANJOS RIBEIRO), PARA COMPARECEREM EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

E JULGAMENTO DESIGNADA PARA 06/02/2018 ÀS 14:30 HORAS, QUE 

ACONTECERÁ NA SEDE DESTE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO 

(1º ANDAR - GABINETE FUNCIONAL DO JUIZ). É O QUE TENHO A 

CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 125342 Nr: 6299-28.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato de Perboye Bonilha - 

OAB:3844/MT

 Certifico que enviei para publicação a intimação do Advogado da vítima 

Dr. RENATO DE PERBOYE BONILHA OAB/MT 3844, para participar da 

Audiência de Continuação de Preliminar designada para o dia 06.02.2018 

às 10:00h

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 125342 Nr: 6299-28.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Nogueira Kohn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato de Perboye Bonilha - 

OAB:3844/MT

 Certifico que enviei para publicação a intimação do Advogado do autor do 

fato, Dr. RENATO DE PERBOYE BONILHA OAB/MT 3844, para participar da 

Audiência de Continuação de Preliminar designada para o dia 06.02.2018 

às 10:00h

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 105745 Nr: 5625-55.2014.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oton Honorio Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE ENVIE PARA PUBLICAÇÃO NO DJE A SENTENÇA DE 

FOLHA N. 174/175. DECISÃO/SENTENÇA: "Vistos em correição. O 

Ministério Público Estadual ofereceu denúncia (fls.59/60) contra Oton 

Honório Leite, qualificado nos autos, dando-o como incurso na sanção do 

artigo 303 do Código de Transito Brasileiro, porque no dia 15 de maio de 

2014 teria provocado lesão corporal em Joberto Teixeira da Costa 

C a m p o s .  O  a c u s a d o  c o m p a r e c e u  a s  a u d i ê n c i a s 

preliminares,(fls.34/35;47), ocasiões em que recusou a proposta de 

transação penal e ofereceu defesa prévia as fls. 74/165. ...Para que o 

Juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova bastante 

da materialidade delitiva e da autoria. Na hipótese vertente, as provas 

colhidas são nítidas no sentido de que o autor dos fatos agiu em legítima 

defesa putativa. DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

denúncia de fls.59/60 para ABSOLVER o denunciado OTON HONORÁRIO 

LEITE da acusação de cometimento do crime capitulado no artigo 303 do 

Código de Transito Brasileiro e o faço com fundamento no inciso VI, do 

artigo 386, do Código de Processo Penal. Façam as comunicações e 

anotações de praxe e, transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

estatísticas pertinentes. Custas, na forma do art. 804, do CPP e art. 92, da 

Lei 9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, com as 

cautelas legais." É O QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO 

JUDICIÁRIO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110926 Nr: 4451-74.2015.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Fernandes de Noronha Aleixo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO 

FERNANDES, para devolução dos autos nº 4451-74.2015.811.0062, 

Protocolo 110926, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 111265 Nr: 4787-78.2015.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirlei Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro a cota ministerial retro, DESIGNO nova audiência preliminar para o 

dia 15/03/2018 às 14:30 horas, na qual a presente audiência será 

conduzida por este magistrado.

INTIMEM-SE as partes.

Dê ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 121333 Nr: 2411-51.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Isaulina dos Anjos Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiza Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda dos Passos Borges - 

OAB:OAB/MT 19.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila Michiko Teischmann 

(Coordenadora Nucleo de Prática Jurídica - UNIRONDON) - 

OAB:OAB/MT 16.962

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE A DRA. KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - 

OAB/MT 16.962 (NPJ DA UNIRONDON - ADV. DA QUERELADA - LUIZA 

MARIA DA SILVA ), BEM COMO A DRA. FERNANDA DOS PASSOS 

BORGES - OAB/MT 19.467 (ADV. DA QUERELANTE - ISAULINA DOS 

ANJOS RIBEIRO), PARA COMPARECEREM EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

E JULGAMENTO DESIGNADA PARA 06/02/2018 ÀS 14:30 HORAS, QUE 

ACONTECERÁ NA SEDE DESTE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO 

(1º ANDAR - GABINETE FUNCIONAL DO JUIZ). É O QUE TENHO A 

CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 125157 Nr: 6116-57.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Bonfim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que enviei para publicação, a intimação da Adovogada da vítima 

Dra. NADIR BLEMER DE CARVALHO OAB/MT 11.595, para comparecer na 

Audiência Preliminar designada para o dia 05/02/2017 às 09:00h.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35629 Nr: 2431-79.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANICE DE OLIVEIRA ROCHA - ME, Warlen 

Augusto Melauro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 Intimo o advogado do(s) autor(s) do fato para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, comprove o cumprimento da composição civil e transação penal 

acordadas em audiência de transação penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32959 Nr: 592-19.2017.811.0082

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Condomínio Residencial Bonavita, Brookfield 

Incorporação S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Celestino Correa da 

Costa Neto - OAB:4611 A, Luciano Rodrigues Dantas - OAB:8085, 

Mauricio Benedito Petraglia Jr - OAB:7.215, RENATO VALERIO FARIA 

DE OLIVEIRA - OAB:15629, Rita Maria Borges Franco - OAB:237395

 Vistos.

Diante das informações e documentos acostados nos autos, atestando o 

cumprimento das notificações expedidas pelo agente fiscal do reclamante, 

verifica-se a ocorrência da perda do objeto da presente reclamação, 

devendo ser extinta a ação.

Diante do exposto, em razão do cumprimento da notificação administrativa, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes, por qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19, 

da Lei n. 9.099/95).

Cumpra-se.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019079-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO ZIMERMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025367-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FERREIRA DA CUNHA GIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013120-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA APARECIDA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...)Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013104-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA BARBOSA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...)Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502639-60.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE TAVOLONI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono os autos com finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, para apresentar na Secretaria do Juizado da Fazenda Pública a 

Certidão de Crédito Original, para fins de expedição do Ofício Requisitório 

correspondente, no prazo de 15 (quinze) dias. OBSERVAÇÃO: Este 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003089-38.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MARCOS MISSAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, no prazo 

legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001567-73.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE BOLZAN NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT0014049A (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, conforme 

despacho: "Vistos, etc. Diante da justificativa de ausência à audiência de 

conciliação apresentada pela parte autora, determina-se sua intimação 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente impugnação à 

contestação. Após, conclusos para sentença. Cuiabá, 31 de outubro de 

2017." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002192-10.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENIR EVARISTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT0012770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, no prazo 

legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500647-98.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO XAVIER DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “ Vistos, etc.Considerando que os Ofícios Requisitórios 

relativos ao presente feito já foram encaminhados a Central de 

Precatórios, conforme IDs 550156 e 550157, consoante atesta a certidão 

retro, arquive-se. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito ” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010036-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDINALDO BARBOSA RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502889-93.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO RIBEIRO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que o acordão 

que julgou extinta a presente ação transitou em julgado, com manifestação 

apenas da parte ré. Inexistindo decisão a ser cumprida, arquive-se. 

Intimem-se. ” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002730-88.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON DOS SANTOS VENDRAMEL (REQUERENTE)

BRUNO DOS SANTOS VENDRAMEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que a sentença 

que julgou extinta a presente ação transitou em julgado, sem manifestação 

das partes. Inexistindo decisão a ser cumprida, arquive-se. Intimem-se.” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502194-42.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTIDE FRANCISCA DE ASSIS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT0012770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO CUIABÁ , 23 

de janeiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão exarada 

nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado. 

Processo: 0502194-42.2014.8.11.0001; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) Parte Autora: 

REQUERENTE: ALTIDE FRANCISCA DE ASSIS NASCIMENTO Parte Ré: 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO DESPACHO Numero do 

Processo: 0502194-42.2014.8.11.0001 REQUERENTE: ALTIDE FRANCISCA 

DE ASSIS NASCIMENTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. A decisão proferida na Turma Recursal transitou em julgado, de modo 

que não é possível a este juízo prosseguir em cumprimento de sentença, 

em confronto com decisão de instância superior. Arquive-se. Intime-se. 

Cuiabá, 19 de dezembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

RUA MIRANDA REIS, 441, TELEFONE: (65) 3313-9800, POÇÃO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78015-640 - TELEFONE: (65) 33139800

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504352-70.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LENISE BENEDITA DE SOUZA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. A decisão proferida na Turma Recursal transitou 

em julgado, de modo que não é possível a este juízo prosseguir em 

cumprimento de sentença, em confronto com decisão de instância 

superior. Arquive-se. Intime-se.Cuiabá, 19 de dezembro de 2017. Gabriela 
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Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501625-41.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEUBIO ROSA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT0012770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “ Vistos, etc.A decisão proferida na Turma Recursal transitou 

em julgado, de modo que não é possível a este juízo prosseguir em 

cumprimento de sentença, em confronto com decisão de instância 

superior. Arquive-se. Intime-se. Cuiabá, 19 de dezembro de 2017. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002716-07.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBI FACHIN OAB - MT3799/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SMZ COMERCIO E MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 22/03/2018, Hora: 11:30 

HRS., Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública 

da Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0505593-79.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017 -CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010648-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO QUADROS DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003163-92.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANILSON LOPES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON TOME TREVISOL OAB - MT0019424A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Tamara P. da Silva, Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010694-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ESTEVON WELFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 
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de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011098-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002117-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012541-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON DAMIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012532-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002514-30.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES PERIQUITO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, nos termos do artigo 38 da Lei nº 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12153/09 e art. 485, inciso IX, do Código de 

Processo Civil, EXTINGUE-SE o processo, sem resolução de mérito, pelo 

falecimento da parte autora. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga. Juíza Leiga. SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo 

recursal sem impugnação à sentença, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 

2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016071-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA VALLES LANGE VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016087-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDER VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017609-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GALVAO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021725-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL RODRIGUES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003287-75.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE FRANCA DE SIQUEIRA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELVIN AGUIAR DE AMORIM RONDON OAB - MT23841/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS OCCHIENA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Publicada no sistema PJe.Arquive-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021599-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS NONATO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1024849-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIZ TAMANHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE FERNANDES BERGO OAB - MT0009675A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...)Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021602-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002112-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Tamara P. da Silva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 
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requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003294-67.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMIR VIRGILIO MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI OAB - MT0006927A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010546-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON FERREIRA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003304-14.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. D. F. (REQUERENTE)

GERSON DE FIGUEIREDO NETO (REQUERENTE)

SHU HELEM DIAS COUTINHO (REQUERENTE)

C. H. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARVALHO BAUNGART OAB - MT0015370A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DO PRADO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito "OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010229-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ARAUJO REBOUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...)Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-57.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1003307-66.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE GUIMARAES DE JESUS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI GUIMARAES DE JESUS OAB - MT0006595A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe.Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza 

de Direito Joselaine Duarte Gonzaga. Juíza Leiga. SENTENÇA.Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001239-46.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO GUILHERME PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO FERREIRA ALEGRIA OAB - MT0011098A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-84.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER PEREIRA GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002220-75.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENNER & BRENNER LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT0007635A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...)Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001420-47.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARCIA RODRIGUES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 
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legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001471-58.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CARVALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003170-84.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Ingridy Taques Camargo, Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-50.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SEBASTIAO NUNES ANUNCIACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001244-68.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003171-69.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 
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nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Tamara Silva, Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001433-46.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO CARMO DA VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA FREITAS OAB - MT11671/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003322-35.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MARINHO DE ARAUJO OAB - MT10882/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. ” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002223-30.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA FELICIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Tamara P. da Silva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001366-81.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLE DE SIQUEIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO FERREIRA ALEGRIA OAB - MT0011098A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003402-96.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO STRUBING MULLER NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDES MULLER AFFI OAB - MT0009022A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Ingridy Taques Camargo. Juíza Leiga. SENTENÇA. 
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Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. ” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001369-36.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEDSON CESAR SEIXAS GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001317-40.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ADENILSON DE OLIVEIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO TAROCO OAB - MT17689 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000037-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISIS DANIELI JOAQUIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

DECISÃO: (...) Assim, REVOGA-SE a LIMINAR DEFERIDA (ID 11312136). 

Expeça-se imediatamente contramandado. De outro norte, considerando 

que o Superior Tribunal de Justiça afetou o Recurso Especial n.º 

1.657.156 para julgamento, pelo sistema dos recursos repetitivos, da tese 

sobre a “Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não 

incorporados em atos normativos do SUS”, caso que se amolda à hipótese 

dos autos, e determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos 

processos que versem sobre a matéria. Determina-se a suspensão do 

feito enquanto se aguarda o julgamento definitivo do tema pelo STJ. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001431-76.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILSON DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA FREITAS OAB - MT11671/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000273-83.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO RIBEIRO ZAMPIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCYELLE DE FREITAS OAB - MT21639/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 
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SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000870-52.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAELL CARMO CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO OAB - MT13722/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-80.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVID LEANDRO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003315-43.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 008, DE 23 DE JANEIRO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso ;

 Considerando, pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Luiz Antonio 

Sari - MM. Juiz de direito da 1ª Vara Cível, por intermédio do Ofício nº 

007-2018-Gab. datado de 22.01.2018, resolve:

 Artigo 1º - Designar a servidora Juliana Martello do Amaral Paulista, 

matrícula nº 13795, como Gestora Judiciário, na 1ª Vara Cível, a partir da 

data da publicação..

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 008, DE 23 DE JANEIRO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso ;

 Considerando, pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Luiz Antonio 

Sari - MM. Juiz de direito da 1ª Vara Cível, por intermédio do Ofício nº 

007-2018-Gab. datado de 22.01.2018, resolve:

 Artigo 1º - Designar a servidora Juliana Martello do Amaral Paulista, 

matrícula nº 13795, como Gestora Judiciário, na 1ª Vara Cível, a partir da 

data da publicação..

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 840182 Nr: 8658-65.2016.811.0003

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 
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Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA NASCIMENTO DOS REIS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Trata-se de requerimento de Registro Tardio de Óbito proposto por Joelma 

Nascimento dos Reis em decorrência do falecimento de seu genitor 

Raimundo Feliciano dos Reis.

O artigo 81 da Lei 6.015/73 dispõe o seguinte:

 “Art. 81. O assento de óbito deverá conter:

1º a hora, se possível, dia, mês e ano do falecimento;

2º o lugar do falecimento, com indicação precisa;

3º o prenome, nome, sexo, idade, cor, estado, profissão, naturalidade, 

domicílio e residência do morto;

4º se era casado, o nome do cônjuge sobrevivente, mesmo quando 

desquitado; se viúvo, o do cônjuge pré-defunto; e o cartório de casamento 

em ambos os casos;

5º os nomes, prenomes, profissão, naturalidade e residência dos pais;

6º se faleceu com testamento conhecido;

7º se deixou filhos, nome e idade de cada um;

8° se a morte foi natural ou violenta e a causa conhecida, com o nome dos 

atestantes;

9° lugar do sepultamento;

10º se deixou bens e herdeiros menores ou interditos;

11° se era eleitor.

Dessa forma, converto o julgamento e diligência e determino que o 

requerente cumpra a integralidade do que disciplina o artigo 81 da Lei 

6.015/73, apresentado nos autos documentos legíveis dos filhos do 

falecido exceto o de Jelson Nascimento dos Reis – fls. 12v, eis que 

suficiente.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 853489 Nr: 894-91.2017.811.0003

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA COSTA, CARLA APARECIDA DE 

CARVALHO SANTANA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN VITOR SOUSA DA MATA 

- OAB:OAB/MT15698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e determino a retificação da 

matrícula 17.519, para constar que o lote 09 da quadra 19, localizado no 

Jardim Atlântico possui área total de 260 m², medido 10 metros de frente e 

de fundo, com 26 metros de ambos os lados, tudo de acordo com a 

documentação de fls. 18/21, 24 e 30/32 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 732487 Nr: 12690-21.2013.811.0003

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSEP, MCDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Designo o dia 21 de março de 2018, às 15:30 horas, para oitiva de 

testemunhas a serem arroladas pela parte autora e colheita de seu 

depoimento pessoal.

Na ocasião a Senhora Ana da Silva Passos deverá comparecer munida de 

seu documento original de registro civil, bem como apresentar documentos 

que julgar adequados para demonstrar a veracidade das alegações 

lançadas na inicial.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 812216 Nr: 163-32.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO APARECIDO SOARES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, acolho o parecer do Ministério Público, JULGO 

PROCEDENTE o pedido e, via de consequência, DETERMINO a confecção 

do registro tardio de óbito de MARIA SOARES GOMES, casada, nascida 

em Prata-MG em 10/09/1930, filha de Benedita Soares da Costa, falecida 

em 27 de abril de 1997 e sua residência, de causa indeterminada, nesta 

cidade de Rondonópolis-MT, sepultada no Cemitério de Vila Paulista em 

Rondonópolis-MT.Expeça-se o respectivo mandado de registro 

acompanhado desta decisão e cópia dos documentos anexados nos 

autos, para as anotações previstas no artigo 81, da Lei nº 6.015/1973 

sendo que, após as devidas anotações, o Cartório de Registro Civil deverá 

encaminhar, no prazo de 10 (dez) dias, a certidão para a Diretoria do 

Fórum para ser entregue ao requerente, mediante recibo nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 836517 Nr: 7510-19.2016.811.0003

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATILIO JORGE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MEIRELLES 

WIECZOREK - OAB:12496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Trata-se de requerimento de Registro Tardio de Óbito proposto por Atílio 

Jorge da Silva em decorrência do falecimento de sua genitora Iolanda 

Soares da Silva.

O artigo 81 da Lei 6.015/73 dispõe o seguinte:

 “Art. 81. O assento de óbito deverá conter:

1º a hora, se possível, dia, mês e ano do falecimento;

2º o lugar do falecimento, com indicação precisa;

3º o prenome, nome, sexo, idade, cor, estado, profissão, naturalidade, 

domicílio e residência do morto;

4º se era casado, o nome do cônjuge sobrevivente, mesmo quando 

desquitado; se viúvo, o do cônjuge pré-defunto; e o cartório de casamento 

em ambos os casos;

5º os nomes, prenomes, profissão, naturalidade e residência dos pais;

6º se faleceu com testamento conhecido;

7º se deixou filhos, nome e idade de cada um;

8° se a morte foi natural ou violenta e a causa conhecida, com o nome dos 

atestantes;

9° lugar do sepultamento;

10º se deixou bens e herdeiros menores ou interditos;

11° se era eleitor.

Dessa forma, converto o julgamento e diligência e determino que o 

requerente cumpra a integralidade do que disciplina o artigo 81 da Lei 

6.015/73, indicando se a falecida era casada, o nome do cônjuge 

sobrevivente, mesmo quando desquitado; se viúvo, o do cônjuge 

pré-defunto; e o cartório de casamento em ambos os casos; o nome dos 

pais da falecida e o local de seu sepultamento.

Cumpra-se.

Varas Cíveis
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1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1009004-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE DA SILVA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENI & ZENI (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

11406403.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007965-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARA JOSISLENY PEIXOTO DANTAS OAB - DF35352 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILZANETE TEIXEIRA DE FARIAS (RÉU)

JOSE CASSIO DE SOUZA SILVA (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre as correspondências devolvidas de ID's 

11382780 e 11382780.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001058-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LACERDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) do(a) requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contrarrazoar o recurso de Apelação de ID 11401128 .

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005262-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. D. O. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

PAULO CEZAR DOS REIS (REPRESENTADO)

 

Intimação do(s) advogado(s) do requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, oferecer réplica à Contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 66324 Nr: 1491-27.1998.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEYSLLER WILLON SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB/MT6057, JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA 

LEÃO - OAB:143.142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVINO BATISTA DE SOUZA - 

OAB:6433/MT

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Executado, para 

manifestar sobre o petitório de fls.132, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 730278 Nr: 10867-12.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIEL DE JESUS DE SOUZA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J F FERRAMENTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE GONÇALVES DO 

PRADO GENARI - OAB:OAB/MT16.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar os Procuradores das Partes, para 

requererem o que de direito, tendo em vista o retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 440130 Nr: 8797-27.2010.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMATOGROSSO TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar o Procurador da Parte Autora, para 

requerer o que de direito, tendo em vista o pedido de vistas, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 765440 Nr: 22-47.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEYLLA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT (ATUALIZADO) - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-A/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar o Procurador da Parte Autora, para 

requerer o que de direito, tendo em vista o retorno dos autos do Tribunal 

de Justiça, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 812734 Nr: 410-13.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Procedente os presentes embargos de declaração intentado por 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, com 

qualificação nos autos, na forma acima exposta.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Roo-Mt., 09/janeiro/2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 816739 Nr: 1817-54.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ROGERIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feito Cível nº 1817-54.2016

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Réu: Renato Rogério dos Santos

 Vistos, etc...

 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação de 

'Busca e Apreensão' em desfavor de RENATO ROGÉRIO DOS SANTOS, 

com qualificação nos autos, com fundamento no art. 66 da Lei nº 4.728/65 

e Decreto-Lei nº 911/69, visando ao bem descrito e caracterizado nos 

autos, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia.

 A ação veio instruída com os documentos necessários à espécie, sendo 

a liminar deferida e o bem apreendido.

 Devidamente citado, não contestou o pedido. Instado a se manifestar, o 

procurador da autora requereu o julgamento do feito no estado em que se 

encontra, vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Não há necessidade de dilação probatória no caso em pauta, por isso, 

passo a proferir o julgamento antecipado da lide, de conformidade com o 

artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Tratam os presentes autos de uma ação de busca e apreensão, intentada 

por Banco Bradesco Financiamentos S/A, com fundamento no Decreto-Lei 

nº 911/69, em desfavor de Renato Rogério dos Santos.

 Depois de acurada análise das razões de fato e de direito levada a efeito 

pelas partes e diante das provas colacionadas aos autos, tenho comigo 

que a presente ação merece acolhimento.

 Colhe-se dos elementos probatórios acostados aos presentes autos que 

o autor concedeu financiamento ao réu, mediante contrato, garantido por 

alienação fiduciária, onde o réu alienou fiduciariamente ao banco credor a 

veículo descrito e caracterizado no processo. Como o réu não honrou o 

compromisso assumido e estando em mora, o autor optou pela busca e 

apreensão do bem objeto da garantia.

 Presentes os requisitos formais para sua constituição, concernente em 

instrumento escrito, onde está consignado o total da dívida, o prazo e a 

forma de pagamento, a taxa de juros, a estipulação dos demais encargos, 

a descrição do objeto da alienação bem como os elementos de sua 

identificação, tornava-se inadmissível o indeferimento da liminar requerida, 

pois, para tanto, necessário apenas e tão somente a comprovação da 

mora ou inadimplemento do devedor.

 E, consoante se infere do processo o devedor está em mora que se 

constitui segundo os termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69. Dessa 

sorte, o que é fundamental para dirimir a questão é saber se há mora. 

Esta, por descumprimento da obrigação contratual, ficou cabalmente 

comprovada.

 "EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. VIA 

EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. BENS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE 

LABORAL DO DEVEDOR.

 O art. 2º, Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que no caso de alienação 

fiduciária a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para o 

pagamento da obrigação, sendo imprescindível, porém, a sua 

comprovação, que poderá ser feita por ofício extrajudicial, via cartório.

 Em alienação fiduciária. Havendo inadimplemento das obrigações por 

parte do devedor e sendo os bens oferecidos em garantia necessários 

atividade laboral, recomenda-se que permaneça com a posse dos 

referidos, a fim de se evitar prejuízos maiores" (TJMT - Agravo de 

Instrumento nº 10.399, rel. Des. Ernani Vieira de Souza, Diário da Justiça 

do Estado de 22/setembro/99, página 10).

 Portanto, no caso em tela, a comprovação da mora ressai evidente, basta 

verificar o documento acostado aos autos.

 De outro norte, o réu, foi devidamente citado e não contestou o pedido, 

restando revel.

 "Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

afirmados pelo autor".

 É princípio corrente que, se o réu regularmente citado não comparece, se 

não contesta, e tem a sua omissão punida com a presunção legal, todos 

os fatos que integram a demanda do autor e servem de suporte ao seu 

pedido, são reputados verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de 

participação que o legislador impôs ao demandado, assegurando e 

valorizando o contraditório, que a lei processual sancionou a omissão do 

réu, impondo ao Juiz o imediato conhecimento do mérito da causa, para 

considerar a presunção legal e não para punir aquele que age, o autor, 

com o veredictum da absolvição, ao fundamento de que não produzira as 

provas de que os efeitos da revelia o isentaram.

 E, a jurisprudência tem deixado assente que:

 "A falta de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, 

caracteriza a revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos 

alegados pelo autor ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221).

 “Citado o réu, ciente do prazo para contestar, não oferecendo defesa na 

ocasião ou oferecimento tardio da contestação, a decretação da revelia é 

de rigor. Motivo não há, para concessão de prazo destinado à produção 

de provas pelo réu, pois tal providência só é exigível quando não se 

verificar o efeito da revelia” (RT 722/141)

 Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão ser 

reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente.

 De forma que, estando o contrato válido; demonstrado que fora efetuado 

a comunicação da mora; e, comprovada a inadimplência do réu de maneira 

translúcida, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência da 

ação.

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PROCEDENTE a presente ação de 'Busca e Apreensão' promovida por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de RENATO 

ROGÉRIO DOS SANTOS, com qualificação nos autos, declarando 

rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e a 

posse plenos e exclusivos do bem. Levante-se o depósito judicial, 

facultada a venda pela autora, na forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 

911/69. Cumpra-se o disposto no artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

oficie-se ao Detran, comunicando estar a autora autorizada a proceder a 

transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a 

eles trazidos.

 Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à 

causa.

 Transitada em julgado e pagas as custas, o que deve ser certificado, 

arquive-se.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 09/janeiro/2018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 335705 Nr: 4451-43.2004.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS 

COTEMINAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM 

JUNIOR, BIAL ALGODOEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, BIAL BONFIM 

INDUSTRIA ALGODOEIRA LTDA, IBEL INDUSTRIA BONFIM DE EXTRAÇÃO 

DE ÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELO JUNIOR - 

OAB:6.370/MT

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Autor, para 

manifestar sobre o termos do ofício de fls. 667, do Juízo da Comarca de 

Guanambi - BA, no prazo de cinco dias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 403815 Nr: 17338-54.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, CREDIVAL 

PARTICIPACOES ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO POLATO, OTAVIO PALMEIRA DOS 

SANTOS, CARLOS ALBERTO POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT11.436, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT, LEONARDO 

COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 17338-54.2007

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequentes: Banco Bamerindus do Brasil S.A. e Outra.

Executados: Orlando Polato e Outros.

 Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fls.434/435), não verifico como possa acolhê-lo, 

tendo em vista que a penhora deverá incidir preferencialmente sobre os 

bens garantidos, conforme decisão de (fls.278/279), assim, indefiro o 

pedido de penhora de valores, via Bacenjud.

No mesmo sentido, determino a intimação da parte exequente, para que no 

prazo de (10) dez dias, traga aos autos cópia atualizada das matrículas 

dos imóveis descritos e caracterizados à (fl.405).

Cumprida a determinação supra, expeça-se nova carta precatória de 

penhora, avaliação, intimação e demais atos expropriatórios, conforme 

disposto no artigo 835, inciso V do Código de Processo Civil, com prazo de 

(120) cento e vinte dias para seu cumprimento (artigo 261, CPC).

Consigno que deverá ser observado o assentado no artigo 838 a 846 do 

CPC.

 Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de janeiro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 428560 Nr: 10655-30.2009.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA MONTREAL LTDA EM 

RECUPERACAO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10655-30.2009

Ação: Reintegração de Posse

Autor: Banco Volkswagen S.A.

Ré: Gráfica Montreal Ltda em Recuperação Judicial.

 Vistos, etc...

BANCO VOLKSWAGEN S.A., com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na ação de ‘Reintegração de Posse’ que moveu em 

desfavor de GRÁFICA MONTREAL LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

postulou à (fl.220) e a ré, por sua vez, permaneceu inerte, conforme 

certidão de (fl.221), conclusos.

D E C I D O:

Considerando os termos do petitório de (fl.220) e da certidão de (fl.221), 

bem como, compulsando detidamente os autos, verifica-se que o 

demonstrativo elaborado pela Senhora Contadora Judicial está correto, 

assim, hei por bem em HOMOLOGAR o cálculo de (fls.216/218), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Por fim, acolho o pedido da autora e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, incisos I e II do 

Código de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) 

quinze dias, acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 

523 e §§ do mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de janeiro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713594 Nr: 8716-10.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A (BANCO ITAÚ S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIOMAR C. DE MORAES, LIOMAR CRUVINEL 

DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RODRIGUES MARIN - 

OAB:OAB/MS13674, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8716-10.2012

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Itaú Unibanco S.A.

Executados: Liomar C. de Moraes Me e Liomar Cruvinel de Morais.

 Vistos, etc...

ITAÚ UNIBANCO S.A., via seu bastante procurador, na presente ‘Ação de 

Execução de Título Extrajudicial’ que move em desfavor de LIOMAR C. DE 

MORAES ME E LIOMAR CRUVINEL DE MORAIS, com qualificação nos 

autos, ingressou com pedido de substituição do polo ativo por IRESOLVE 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., pessoa 

jurídica de direito privado, tendo em vista que o crédito do exequente fora 

cedido, conforme petitório e documentos de (fls.124/137), vindo-me 

conclusos.

D E C I D O:

Pois bem, analisando a questão posta à liça, verifica-se que a pretensão 

do exequente é pertinente e, deve a evidência ser deferida.

Razão pela qual, homologo a cessão de créditos colacionada às 

(fls.135/136), com fulcro no artigo 778, §1º, inciso III do Código de 

Processo Civil e, via de consequência, determino que efetuem as 

necessárias alterações na capa do feito, bem como, junto ao Sistema 

Apolo.

Cumprida a determinação supra, determino a intimação pessoal do 

exequente, na pessoa de seu representante legal, para que no prazo de 

(5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob 

pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de janeiro de 2018.
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Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 789946 Nr: 10211-84.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE SILVEIRA DA ROCHA & CIA LTDA-ME, ANDRE 

SILVEIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SICOOB SUL, BANCO SICREDI SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:OAB/MT13301A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358, MARCINO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT12485

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10211-84.2015

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Resende Advogados Associados e Outra.

Executada: André Silveira da Rocha & Cia Ltda Me.

Representante: André Silveira da Rocha.

Vistos, etc...

RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS, via seu bastante procurador, na 

ação de “Execução de Sentença” que move em desfavor de ANDRÉ 

SILVEIRA DA ROCHA & CIA LTDA ME, devidamente qualificado, ingressou 

com o petitório de (fls.289/291), vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Considerando os termos dos petitórios de (fls.285/286) e de (fls.289/291), 

não vejo como possa acolher a pretensão de parcelamento do débito, ora 

requerida pela empresa executada, tendo em vista que mencionado 

instituto não se aplica ao cumprimento de sentença, conforme dispõe o 

artigo 916, §7º do Código de Processo Civil, assim, indefiro.

Ante o exposto, determino à secretaria que certifique o decurso do prazo 

do executado para cumprir a obrigação.

Após, dê-se vista aos exequentes, para manifestação em (5) cinco dias e, 

ao depois, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de janeiro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 810918 Nr: 18208-21.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPO DIESEL BOMBAS INJETORA LTDA, 

AUGUSTO JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 18208-21.2015

Ação: Cobrança

Autora: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

Réus: Campo Diesel Bombas Injetoras Ltda e Augusto José dos Santos.

 Vistos, etc...

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, na ação de ‘Cobrança’ que moveu em desfavor 

CAMPO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA E AUGUSTO JOSÉ DOS 

SANTOS, postulou às (fls.77/78), pugnando pela conversão do feito em 

‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado 

do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso II do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de janeiro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 824704 Nr: 4512-78.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DOS SANTOS 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Autor, para 

manifestar sobre a devolução da carta de citação de fls. 72, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 824713 Nr: 4519-70.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE DE SOUZA GIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA FERNANDA GARCIA 

PRUDENCIO ROCHA - OAB:23204/O, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4519-70.2016

Ação: Cobrança

Autora: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

Réu: Tatiane de Souza Gil.

 Vistos, etc...

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, na ação de ‘Cobrança’ que moveu em desfavor 

TATIANE DE SOUZA GIL, postulou às (fls.119/120), pugnando pela 

conversão do feito em ‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo 

de cálculo atualizado do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso II do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 
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dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de janeiro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 402809 Nr: 16337-34.2007.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

LEILA GARCIA, LEANDRO GARCIA, DULCE AUGUSTIN GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:OAB/MT 5.417-B, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Autor, para 

manifestar sobre o petitório e documento de fls. 243/244, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 406971 Nr: 2666-07.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO, CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCTAVIO BONATTI, GENI MARASSI BONATTI, 

BONATTI & CIA LTDA - EPP, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO, DIVINO HELENO 

PIMENTEL BARBOSA, EDNA REGINA DE MELO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MORAES 

DE SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2666-07.2008

Ação: Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

Executados: Octavio Bonatti e Outros.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.394), determino a intimação 

pessoal da exequente, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 10 de janeiro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 452439 Nr: 7618-24.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI GIONGO, O TELHAR AGROPECUARIA LTDA, 

HAURIET AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE COELHO ROSA, ARI CHAGAS VIEIRA, 

FRANCISCO ANTONIO MONTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO - 

OAB:132.306/SP, JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - OAB:14310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEIT DIOGO GOMES NEUMANN 

- OAB:14.028MT, OLIVIA DE MATTOS GARCIA - OAB:14064/MT, 

ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT/10944, ULISSES ALVES 

MACEDO NETO - OAB:13708/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7618-24.2011

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Ari Giongo e Outros.

Executados: Ivone Coelho Rosa e Outros.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.880), determino a intimação 

pessoal dos exequentes, na pessoa de seus representantes legais, para 

que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), deem 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 10 de janeiro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 737365 Nr: 236-72.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A 

EDUCAR LTDA, OLAVO BILAC DE PAULA, LIA TERESINHA LANGE DE 

PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 236-72.2014

Ação: Ordinária de Cobrança

Autor: Banco do Brasil S.A.

Réus: Centro de Formação de Condutores A Educar Ltda e Outros.

 Vistos, etc...

BANCO DO BRASIL S.A., via seu bastante procurador, na presente ‘Ação 

Ordinária de Cobrança’ que move em desfavor de CENTRO DE 

FORMAÇÃO DE CONDUTORES A EDUCAR LTDA, OLAVO BILAC DE 

PAULA E LIA TERESINHA LANGE DE PAULA, com qualificação nos autos, 

ingressou com pedido de substituição do polo ativo por ATIVOS S.A. 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, pessoa jurídica de direito 

privado, tendo em vista que o crédito do autor fora cedido, conforme 

petitório e documentos de (fls.242/243), vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Pois bem, analisando a questão posta à liça, verifica-se que a pretensão 

da autora é pertinente e, deve a evidência ser deferida, razão pela qual, 

homologo a cessão de crédito colacionada à (fl.243), com fulcro no artigo 

109, §1º do Código de Processo Civil, e, via de consequência, determino 

que efetuem as necessárias alterações na capa do feito, bem como, junto 

ao Sistema Apolo.

De outro lado, determino à secretaria que certifique o decurso do prazo da 

citação da ré Lia Teresinha Lange (fl.209).

Cumprida a determinação supra, intime-se pessoalmente a parte autora, na 
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pessoa de seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias 

(artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, regularizando sua 

representação processual e informando o endereço atual do réu Olavo 

Bilac de Paula, sob pena de extinção.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de janeiro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 737406 Nr: 269-62.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALLADIO COMÉRCIO DE METAIS LTDA-ME, 

ANISIO RODRIGUES GOMES, MARIA APARECIDA GONÇALVES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 269-62.2014

Ação: Ordinária de Cobrança

Autor: Banco do Brasil S.A.

Réus: Palladio Comércio de Metais Ltda Me e Outros.

Vistos, etc...

Pelo que se verifica a certidão de (fl.120), os réus Anísio Rodrigues 

Gomes e Maria Aparecida Gonçalves Nogueira foram devidamente citados 

e não contestaram a ação.

Assim, com fulcro no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do Código 

de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Defensor Público, o qual 

deverá ser intimado para apresentar defesa.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (10) 

dez dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de janeiro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 752626 Nr: 9097-47.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO JOSE BENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCOS CUSTODIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - 

OAB:12496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9097-47.2014

Ação: Monitória

Autor: Adalberto José Benez.

Réu: Luiz Marcos Custódio.

Vistos, etc...

Pelo que se verifica a certidão de (fl.52), o réu fora devidamente citado e 

não embargou a ação.

Assim, com fulcro no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do Código 

de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Defensor Público, o qual 

deverá ser intimado para apresentar defesa.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (10) 

dez dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de janeiro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 756181 Nr: 10944-84.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUISA RAMOS DA CRUZ, PAMELA RAMOS 

ANASTACIO, MARIO CEZAR FERREIRA DE SOUZA, PALONY ELIEZE 

RAMOS DE OLIVEIRA, JANICE LUZIA DE OLIVEIRA, CICERO ARAUJO DA 

SILVA, EDMILSON FERREIRA DE SOUZA, FERNANDA ALVES DOS 

SANTOS, CLAUDICE LUZIA DE OLIVEIRA, CLAUDECI LUZIA DE OLIVEIRA 

SILVA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA, SAMUEL PEREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A H C ASSISTENCIA POSTUMA -ME, ROBERTO 

SOARES HAGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534, VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:6.053-B, VANDIR 

APOLINARIO FILHO - OAB:MT6.053-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAGIB JORGE HAGE JUNIOR - 

OAB:OAB/PA 10.317, SONIA HAGE AMARO PINGARILHO - 

OAB:OAB/PA - 1601

 (...)Portanto, tem-se legitimidade ou não, sempre à luz de uma determinada 

situação.No caso concreto, os documentos acostados aos autos 

demonstram de forma clara a legitimidade dos autores, assim, rejeito-a.Por 

fim, a preliminar de incompetência relativa, arguida pelo réu, qual seja, que 

o foro competente é do seu domicílio, não tem como prevalecer, pois, 

trata-se, no caso, relação de consumo e, em sendo assim, o foro do 

domicilio do consumidor é o que deve vingar. Considerando os termos da 

certidão de (fl.175), decreto a revelia da empresa ré A H C Assistência 

Póstuma-Me.Para o desate da questão, entendo que a prova oral é 

suficiente, assim, designo o dia 23 de maio 2018, às 14:00 horas, para 

audiência de instrução e julgamento, e o faço com amparo no artigo 357 do 

Código de Processo Civil.Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as 

partes apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 

do mesmo Estatuto Processual.Expeça-se carta precatória para oitiva do 

representante legal da empresa A H C Assistência Póstuma-ME, com 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o seu cumprimento.No que tange 

o pedido formulado pelo réu (fl.184), qual seja, “que o requerido preste 

seu depoimento pessoal em Belém do Para”, não vejo como acatá-lo, pois 

a pretensão não encontra eco no artigo 385 do Código de Processo 

Civil.Intimem-se.Cumpra-se.Roo-Mt, 08/janeiro/2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari,Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 800132 Nr: 14438-20.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISLA SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE GUIMARÃES DE MORAES, RUBENS 

AVELINO FREITAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:15994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO 

- OAB:13068/MT, VINICIUS VARGAS LEITE - OAB:11213-A/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar a Procuradora da Parte Autora, para 

requerer o que de direito, tendo em vista o retorno dos autos do Tribunal 

de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 804350 Nr: 16046-53.2015.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - 
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RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS REGINA FERREIRA DA SILVA TEIXEIRA 

CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR CREVELARI - 

OAB:20446/O, DEBORA LARISSA DIAS DE SOUZA SOARES - 

OAB:16.176-MT, LEANDRO CESAR DE JORGE - OAB:OAB/SP 200.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito 

atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente 

processo aforado por SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 

RONDONÓPOLIS I – SPE LTDA, desfavor de THAIS REGINA FERREIRA DA 

SILVA, com qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil, condenando a autora no 

pagamento das custas processuais. Transitada em julgado e feitas as 

anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Roo-Mt., 09/janeiro/2.018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 812011 Nr: 94-97.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONIFACIO RIBEIRO ROCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte AUTORA para, em 5 (cinco) dias, 

proceder com o depósito da diligência do Senhor Oficial de Justiça nos 

autos, nos moldes do provimento 07/2017/CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 816858 Nr: 1855-66.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MISSIAS DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE 

PEDRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRAO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:OAB/MT10085, WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 Desta forma, rejeito a preliminar.Defiro a prova pericial requerida pelo 

autor, assim, para tal, nomeio o Dr. Marcos Gomes de Lima, médico 

ortopedista, com consultório médico, nesta cidade, o qual deverá ser 

intimado.Faculto às partes a apresentação de quesitos e assistente 

técnico.Fixo, desde já, os honorários do perito em R$ 900,00 (novecentos 

reais), a ser pago no término do processo, uma vez que a autora é 

beneficiária da assistência judiciária.Autorizo a senhora Gestora a 

designar dia e horário para início dos trabalhos, intimando-se as 

partes.Prazo para entrega do laudo é de (20) vinte dias.Para audiência de 

instrução e julgamento, designo o dia 24 de maio de 2018, às 14:00 

horas.Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes 

apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do 

mesmo Estatuto Processual.Intimem-se.Cumpra-se.Roo-Mt, 09 de janeiro 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 820050 Nr: 2946-94.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANNA PIMENTEL DE LIMA PELOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIVELLI - 

OAB:297.608/SP

 Do advogado da parte requerida, para efetuar o pagamento das custas 

do Cartório Distribuidor no valor de R$ 54,90 (cinquenta e quatro reais e 

noventa centavos), via depósito bancário, através do Banco do Brasil S/A, 

agência 0551-7, conta corrente nº. 44.017-5, CNPJ 01.974.435/0001-08, 

nominal a Edilma Braga (Cartório Distribuidor), no prazo de (5) cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 820164 Nr: 3014-44.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV. FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PASQUALI PARISE - 

OAB:112409 SP, GUSTAVO PASQUALI PARISE - OAB:155574/SP, 

WELSON GASPARINI JUNIOR - OAB:OAB/SP 116.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3014-44.2016

Ação: Busca e Apreensão

Autora: Bv Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

Réu: Gilson Rodrigues de Oliveira.

 Vistos, etc...

Considerando que a parte autora restou devidamente intimada da decisão 

e documentos de (fls.35/38) e apresentou à (fl.40), reiteração da petição 

de (fl.34), hei por bem em determinar a intimação pessoal da autora, na 

pessoa de seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias 

(artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 10 de janeiro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 821752 Nr: 3525-42.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO DA SILVA VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OABMT 13245-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 3525-42.2016

Ação: Ordinária

Autor: Waldomiro da Silva Vilela

Ré: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

 Vistos, etc...

 WALDOMIRO DA SILVA VILELA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação 

Ordinária' em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, aduzindo:

 “Que, no início do mês de março de 2016, foi surpreendido ao receber em 

sua residência carta de aviso de débito expedido pela Serasa; que, a ré 

seria credora do autor no importe de R$ 22.167,20 (vinte e dois mil, cento 
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e sessenta e sete reais, vinte centavos), cujo vencimento ocorreu em 05 

de maio de 2014, em decorrência do contrato n° 00020016983969; que, 

em data de 03 de julho de 2015, autor e ré entabularam acordo 

extrajudicial; que, sendo indevido o débito, imperioso se faz a declaração 

de sua inexistência e correspondente indenização, notadamente sendo 

injustificado a inscrição do nome do autor junto ao cadastro de 

inadimplentes, causando-lhe indiscutível dano moral, assim, pugna pela 

procedência da ação, com a condenação da empresa ré nos encargos da 

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

 O pedido de antecipação da tutela foi deferido, não sobrevindo nenhum 

recurso.

 Devidamente citada, contestou o pedido, onde procura rechaçar as 

assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo:

 “Em preliminar, impugna o pedido de assistência judiciária, pois o autor 

não junta nenhum documento que evidencie a falta de condições 

financeira que justifiquem a concessão da gratuidade; que, a inicial é 

inepta, pois, não descreveu as consequências do dano. No mérito, 

assevera que a cobrança contestada pela parte autora está prevista no 

contrato; que, no caso em desate não há que se falar em dano moral, uma 

vez que o réu não obrou com dolo ou culpa; que, em caso de condenação, 

devem ser levados em conta os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, assim, requer a improcedência da ação, com a condenação 

do autor nos ônus da sucumbência. Junta documentos”.

 Sobre a contestação, manifestou-se o autor. Foi determinada a 

especificação das provas, tendo as partes requerido o julgamento 

antecipado da lide (fls.92 e 94), respectivamente, vindo-me os autos 

conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que 

a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar 

suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento 

antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

 Waldomiro da Silva Vilela aforou a presente ação ordinária em desfavor 

de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, porque, segundo a 

inicial havia um relacionamento comercial entre as partes, o qual deu azo 

ao débito no importe de R$ 22.167,20 (vinte e dois mil, cento e sessenta e 

sete reais, vinte centavos), conforme contrato n 00020016983969, sendo 

quitado 03 de julho de 2015, todavia, mesmo assim, seu nome fora lançado 

no cadastro de inadimplentes, fato ocorrido no mês de março de 2016, 

causando-lhe dissabores e contratempos.

 A preliminar esposada pela empresa ré, qual seja, que a petição inicial é 

inepta, uma vez que a parte autora não descreveu as consequências que 

o suposto ato ilícito teria lhe causado, está intimamente atrelada à matéria 

de fundo, desta forma, será analisada em conjunto com o mérito.

 Analisando os argumentos de fato e de direito deduzidas pelas partes e 

diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação 

merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça 

defensiva, entendo que há provas suficientes a demonstrar que a culpa 

pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa 

ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, naquele 

momento exigia.

 Inicialmente, ressalto que, no caso, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor, por se tratar de relação de consumo, em cuja hipótese a 

responsabilidade civil da ré é objetiva, não sendo necessária a análise da 

culpa para sua caracterização.

 Segundo o Código de Defesa do Consumidor: "Art. 2º - Consumidor é toda 

pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final."

 Por sua vez, o artigo 14, do mesmo diploma, o fornecedor responde 

independente de culpa pela reparação dos danos causados aos 

consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do 

serviço. "O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

 A responsabilidade objetiva se configura independentemente da culpa, 

como leciona Carlos Roberto Gonçalves, in Responsabilidade Civil, 8ª ed., 

São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22:

 "Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do 

agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é 

presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a 

responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura). 

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação 

só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do 

réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação 

baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido 

ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva 

imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, 

que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a 

outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com 

inversão do ônus probandi. Se o réu não provar a existência de alguma 

excludente, será considerado culpados, pois sua culpa é presumida. Há 

casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as 

hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que 

haja relação de causalidade entre a ação e o dano."

 No caso em desate, restou incontroverso que as partes celebraram 

contrato de prestação de serviços, aliás, fato não negado pela empresa 

ré. No mesmo diapasão, acostado aos autos está o comprovante do 

pagamento do débito, conforme se pode constatar pelo documento de 

(fls.13), o qual não restou fulminado pelos argumentos da empresa ré.

 A empresa ré, por sua vez, nada centrou aos autos no sentido de minorar 

a situação incômoda em que se encontra, dizendo apenas e tão somente 

que não obrou com culpa e que a cobrança esta prevista no contrato.

 Ocorre que, analisando os autos, em especial as provas documentais 

juntadas, tenho que restou comprovada a desídia da empresa ré ao 

proceder a inserção do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito 

e para tal não havia motivo, uma vez que os documentos acostados aos 

autos, demonstram de forma clara que o débito fora quitado bem antes da 

inserção do seu nome no cadastro de inadimplentes.

 Dito isso, resta-nos saber se o ato levado efeito pela ré pode resultar na 

sua condenação em indenização por danos morais.

 A meu ver, o lançamento e manutenção indevida do nome do autor na 

relação de maus pagadores caracteriza o danum in re ipsa ao consumidor, 

prescindindo de prova à ocorrência de prejuízo concreto.

 Quanto ao dano moral puro, ensina Sérgio Cavalieri Filho: [...] por se tratar 

de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através 

dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria 

uma demasia, algo até impossível exigir que a vitima comprove a dor, a 

tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; 

não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio 

através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o 

retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores 

instrumentais. Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que 

entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da 

gravidade do ilícito em si. (...) Em outras palavras, o dano moral existe in re 

ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, 

provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de 

uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti que decorre das 

regras de experiência comum. (in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª 

ed., 2ª tiragem, 2004, p. 100)

 Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais:

 “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - 

AUSÊNCIA DE BAIXA DE GRAVAME - DÉBITO QUITADO - OBRIGAÇÃO DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - 

"QUANTUM" INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO DO VALOR - CAMBIMENTO. 

- Enseja dano moral a conduta da instituição financeira que deixa de 

providenciar a baixa do gravame do veículo após a integral quitação do 

débito, sendo certo que tal atitude ultrapassa os limites do mero 

aborrecimento. - O valor fixado deve proporcionar a justa compensação 

do ofendido e atender ao caráter pedagógico da condenação em relação 

ao ofensor. - A quantia não pode ser fixada em valor tão elevado que 

importe enriquecimento sem causa, nem tão ínfimo que não seja capaz de 

reparar a ofensa causada nem sirva para coibir a conduta lesiva. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0106.13.003395-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro 

Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2015, 

publicação da súmula em 10/12/2015).

 “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO 

INDEVIDA DE GRAVAME JUNTO AO DETRAN - DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS - MULTA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - FIXAÇÃO - ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA 
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PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS COM OBSERVÂNCIA DO ART. 20 DO 

CPC. -O fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação 

dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação 

dos serviços. Comete ato ilícito a instituição financeira que mantém 

indevidamente gravame sobre o veículo quitado. - A fixação do quantum 

indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, 

punitivo e reparatório. - A fixação dos honorários advocatícios deve 

observar os limites quantitativos e qualitativos previstos no art. 20 do CPC. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0002.14.000010-6/001, Relator(a): Des.(a) 

Aparecida Grossi , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2015, 

publicação da súmula em 09/10/2015)

 Portanto, caracterizado está o dever de indenizar.

 No tocante ao quantum indenizatório, prima-se pela razoabilidade na 

fixação dos valores de indenização. É importante levar em consideração 

que a indenização deve alcançar valor tal que sirva de punição para o réu, 

bem como que sirva de compensação ao autor pela ofensa sofrida, mas 

que não configure enriquecimento sem causa a este.

 Maria Helena Diniz ensina: "(...) o juiz determina, por equidade, levando em 

conta as circunstâncias de cada caso, o 'quantum' da indenização devida, 

que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser 

impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um 

misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua 

função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e 

compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, 

proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de 

dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais 

que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento" (A 

Responsabilidade Civil por Dano Moral, in Revista Literária de Direito, ano II, 

nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

 Do cotejo dos autos, restou evidenciada a má prestação de serviço e o 

descaso da financeira com o consumidor.

 Relativamente ao dano moral ou extrapatrimonial, é cediço que este 

consiste na violação do sentimento da pessoa, que se sente atingida em 

sua honra pela atitude arbitrária do ofensor.

 O dano moral, nos dizeres de Antônio Chaves "é a dor resultante de 

violação de um bem juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial". 

(Chaves, Antônio. Tratado de Direito Civil. Vol. III - SP. Ed. Revista dos 

Tribunais. 1995).

 Rizzato Nunes ao tratar dos danos morais discorre que: "... o dano moral 

é aquele que afeta a paz interior da pessoa lesada; atinge seu sentimento, 

o decoro, o ego, a honra, enfim tudo aquilo que não tem valor econômico 

mas causa dor e sofrimento. É, pois, a dor física e/ou psicológica sentida 

pelo indivíduo." (citado por Barboza, Jovi Vieira. Dano Moral: O Problema 

do Quantum Debeatur nas Indenizações por Dano Moral. Curitiba: Juruá, 

2006. pág. 132).

 É cediço que incumbe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de 

seu direito. O processo se rege pelo princípio da verdade real, por meio do 

qual, procura-se um juízo de extrema probabilidade de existência ou 

inexistência dos fatos, obrigando às partes utilizarem de suas faculdades 

processuais, cumprindo ao autor demonstrar em a existência do ato ou 

fato por ele descrito na inicial e ao réu a prova de que destas alegações 

não decorrem as consequências pretendidas pela parte contrária.

 Sobre a questão, a doutrina explica: "A regra que impera mesmo em 

processo é de que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será 

constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando 

a posição das partes no processo. Desde que haja a afirmação da 

existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, 

circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova" 

Ernane Fidélis dos Santos. Manual de Direito Processual Civil, vol. I, pág. 

424.

 Sobre a matéria, eis a jurisprudência:

 "INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

SUA EXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO. Para a procedência do 

pedido de dano moral, deverá o autor comprovar que ele ultrapassou o 

patamar dos meros aborrecimentos e desgastes normais advindos de 

qualquer relação comercial, abalando-lhe o crédito, ou colocando-o em 

situação difícil com os seus credores, a ponto de atingir-lhe a moral e a 

honra." (TJMG - Apelação Cível N° 1.0024.04.256160-5/001 - Desª. Selma 

Marques - 11ª Câmara Cível - 19/12/07)

 Sobre a obrigatoriedade de ser provado o abalo moral em casos como o 

dos autos, eis a doutrina: “Seria uma demasia, algo até impossível, exigir 

que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de 

depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o 

descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios 

tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Neste 

ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral 

esta ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a 

ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma 

satisfação de ordem pecuniária do lesado. Em outras palavras, o dano 

moral existe in re ipsa; deveria inexoravelmente do próprio fato ofensivo, 

de tal modo que, provada a ofensa, uma presunção hominis facti, que 

decorre das regras da experiência comum” (Sérgio Cavalieri Filho, 

Programa de Responsabilidade Civil, 3ª Edição, Malheiros, páginas 91/92).

 Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação de 

serviços, o que causou, com sua inércia dissabores de toda ordem à 

pessoa do autor, resta fixar o quantum indenizável.

 Ademais, a prova do dano moral reclama simples demonstração do ato 

ilícito.

 Sobre a matéria, pertinente a transcrição doutrinária de Carlos Alberto 

Bittar: "Na concepção moderna da teoria de reparação de danos morais 

prevalece de início, a orientação de que a responsabilização do agente se 

opera por força do simples fato da violação. Com isto, verificado o evento 

danoso, surge 'ipso facto' a necessidade de reparação, uma vez que 

presentes os pressupostos de direito" (Reparação Civil por danos Morais - 

Ed. RT 1993 - p. 202).

 Por isto, ao contrário do que diz a empresa ré, o dano moral 

configurou-se de modo cabal devendo ser ressarcido, como já 

consignado.

 Quanto à dosagem da indenização por danos morais, predomina o critério 

do arbitramento judicial, tendo-se em conta que a reparação do dano moral 

tem duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor.

 Sendo morais os danos causados a outrem, o dever de reparar será 

estabelecido pelo julgador de acordo com as peculiaridades que se 

apresentarem no caso concreto, mas sempre tendo em vista a extensão 

da lesão sofrida pela vítima.

 Também é importante que fique consagrada a adequação entre a ofensa 

e a indenização, sob pena de restar cristalizado inaceitável 

enriquecimento de uma das partes e irregular desfalque da outra.

 A relação de equilíbrio entre dano e indenização pode ser mantida em 

qualquer modalidade de responsabilidade civil. O Juiz deverá portar-se 

com equidade e ser extremamente criterioso, tendo como meta a 

prevalência do bom senso e do sentido ideal de justo. Cumpre destacar, 

igualmente, que entre as cautelas a serem adotadas pelo julgador deverá 

estar a de não transformar a indenização em algo meramente simbólico, 

pois, se isto ocorrer estará ferida de morte a responsabilidade civil como 

instituto destinado a promover a reparação de injustas e danosas 

agressões.

 Caio Mário da Silva Pereira leciona: "O problema de sua reparação deve 

ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter 

punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a 

noção de equivalência, que é própria da indenização do dano material, 

corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente 

assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o 

direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso 

é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude 

de solidariedade à vítima" (Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p. 

60).

 O numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do 

abalo sofrido, produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para 

dissuadi-los de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela 

maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

 Segundo Carlos Roberto Gonçalves: "O problema da quantificação do 

dano moral tem preocupado o mundo jurídico, em virtude da proliferação 

de demandas, sem que existam parâmetros seguros para a sua 

estimação. Enquanto o ressarcimento do dano material procura colocar a 

vítima no estado anterior, recompondo o patrimônio afetado mediante a 

aplicação da fórmula 'danos emergentes-lucros cessantes', a reparação 

do dano moral objetiva apenas uma compensação, um consolo, sem 

mensurar a dor. Em todas as demandas que envolvem danos morais, o juiz 

defronta-se com o mesmo problema: a perplexidade ante a inexistência de 

critérios uniformes e definidos para arbitrar um valor adequado". 
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(Responsabilidade Civil, Editora Saraiva, 8ª edição, p. 569).

 Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação de 

serviços, causando, com sua inércia, dissabores de toda ordem à pessoa 

da autora, resta fixar o quantum indenizável e, em situação como dos 

autos, arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais), indenização esta que atende 

os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial 

econômico da empresa demandada, é preciso também a repercussão do 

ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que 

lhe seja proporcionada.

 Ao derradeiro, a impugnação ao pedido de justiça gratuita formulada pela 

empresa ré – fl.54 – não tem como vingar, assim:

 É sabido que, para que a parte goze dos benefícios da justiça gratuita, 

basta-lhe firmar impossibilidade de solver as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo próprio, ou da família "A parte 

gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família" art. 4º da Lei nº 1.060/50. E, afirmada, a 

condição de pobreza, para aquele fim, é verdade jurídica presumida, até 

prova em contrário e, nesse sentido é a jurisprudência.

 "Para que a parte obtenha o benefício da assistência judiciária jurídica, 

basta a simples afirmação da sua pobreza, até prova em contrário" (RSTJ 

7/414).

 "Assistência Judiciária. Justiça Gratuita. Concessão do benefício 

mediante presunção iuris tantum de pobreza decorrente da afirmação da 

parte de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

honorários de advogado sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. 

Admissibilidade. Inteligência do art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF" (RE 

204.305-PR, 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, julgado em 05.05.98, 

Rel. Min. Moreira Alves).

 No caso, o autor requerera o deferimento da Justiça Gratuita, firmando 

que não ter condições de custear as custas do processo e nem arcar 

com honorários de advogado, o que foi deferido; a ré, por sua vez, diz 

que ele não junta qualquer documento que evidencie a falta de condições 

financeiras, entretanto, não carreara aos autos nenhum adminículo de 

prova que pudesse dar respaldo às suas assertivas, apenas alegara.

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PROCEDENTE a presente 'Ação Ordinária" promovida por WALDOMIRO DA 

SILVA VILELA, em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, com qualificação nos autos, para o fim de condenar a 

ré no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de 

danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% 

(um por cento) ao mês a contar desta decisão, bem como das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento), sobre o valor da condenação; declarar inexistente o débito no 

importe de R$ 22.167,20 (vinte e dois mil, cento e sessenta e sete reais, 

vinte centavos), com vencimento para o dia 05 de dezembro de 2014, 

referente ao contrato n° 00020016983969, retificando a decisão de 

(fls.16/17v).

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 08/janeiro/2.018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 825316 Nr: 4728-39.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE BREDA, JOSE HENRIQUE BREDA 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMELI SCHIAVON - 

OAB:MT/11621-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/ RJ 86235

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n º 4728-39.2016

Ação: Obrigação de Fazer

Autores: José Henrique Bedra e Outro

Ré: Oi S/A

 Vistos, etc...

 José Henrique Bedra e José Henrique Bedra Júnior, com qualificação nos 

autos, ingressaram com a presente ação em desfavor de Oi S/A, com 

qualificação nos autos.

 Devidamente citada, apresentara contestação, havendo impugnação. Foi 

determinado a especificação das provas, tendo os autores requerido a 

produção de provas; e, a ré, o julgamento antecipado da lide, vindo-me os 

autos conclusos.

 D e c i d o:

 Analisando a questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no 

inciso I, do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil.

 Não há preliminares.

 Para proceder a prova pericial, nomeio o Dr. Ilson Pereira dos Santos, 

engenheiro civil, o qual deverá ser intimado.

 Faculto às partes a apresentação de quesitos e assistente técnico.

 Fixo, desde já, os honorários do perito em R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), a cargo dos autores, devendo ser depositado na Conta 

Única 05 (cinco) dias antes do início dos trabalhos, sob as penas da lei.

 Autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário para início dos 

trabalhos, intimando-se as partes.

 Prazo para entrega do laudo é de (20) vinte dias.

 Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 24 de maio de 

2018, às 15:00 horas.

 Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol 

de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 09 de janeiro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 867207 Nr: 5677-29.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPOMAT ASSOCIACAO DOS POSTOS DO ESTADO 

DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOROTHY ELIZA ZANOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816/MT, JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - OAB:MT/7002, 

TANIA ZUCHIERI BRESSAN - OAB:13375/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Autor, para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 22, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 815400 Nr: 1368-96.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA MARIA DOS SANTOS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS REGINA FERREIRA DA SILVA TEIXEIRA 

CABRAL, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - 

RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA 

MORAES LEMES - OAB:OAB/MT 14.334-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:OAB/SP 200.651, RENATO SAITO - OAB:13.392-O/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n º 1368-96.2016

Ação: Declaratória c/c Obrigação de Fazer
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Autora: Creuza Maria dos Santos Rocha

Réus: Thais Regina Cabral e Outra

 Vistos, etc...

 Creuza Maria dos Santos Rocha, com qualificação nos autos, ingressara 

com a presente ação em desfavor de Thais Regina Ferreira da Silva 

Teixeira Cabral e Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária – Rondonópolis I 

Spe Ltda, com qualificação nos autos.

 Devidamente citadas, apresentaram contestações, havendo impugnação. 

Foi determinado a especificação das provas: a ré requereu o julgamento 

antecipado (fl.411); o procurador da ré Regina nada requereu (fl.412); e, a 

produção de provas (fl.404), vindo-me os autos conclusos.

 D e c i d o:

 Analisando a questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no 

inciso I, do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil.

 A preliminar abraçada pela empresa ré (fl.242), está intimamente ligada à 

matéria de fundo, assim, relego a sua apreciação quando do exame final.

 Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 24 de maio de 

2018, às 16:00 horas.

 Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol 

de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 09 de janeiro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002557-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO LINO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002557-58.2017 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autor: Angelo Lino dos Santos Réu: Banco Bradesco S/A Vistos, etc... 

ANGELO LINO DOS SANTOS, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais' 

em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, aduzindo: “Que, em data de 12 

de setembro de 2010, faleceu seu filho Elson Lino dos Santos, o qual 

possuía uma conta corrente junto ao Banco HSBC Bamerindus S/A, em 

seu nome, na agência 0466. Conta corrente n° 24526-69; que, o réu 

informou ao autor que houvera um débito da conta, fato ocorrido em 26 de 

setembro de 2012, por meio de cheque avulso, no importe de R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais); que, mais absurdo foi o comprovante de 

recebimento fornecido pelo banco demandado com a suposta assinatura 

do filho falecido, o que é impossível; que, deve ser condenado em danos 

morais, uma vez que o requerido, efetivamente, realizou conduta lesiva 

para com o autor, sendo assim, independentemente de culpa, impõe a lei, 

de forma objetiva e cristalina, a reparação dos danos oriundas desta 

conduta; que, há quer ser ressarcido o dano material no valor do saque; 

que, deve o réu efetuar a devolução em dobro, uma vez que houve o 

saque indevido, assim, requer a procedência da ação, com a condenação 

do réu nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o 

valor de R$ 23.740,00 (vinte e três mil, setecentos e quarenta reais), 

postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”. Devidamente 

citada, contestou o pedido, onde procura rechaçar as assertivas levadas 

a efeito pelo autor, dizendo: “Que, nega categoricamente todos os fatos e 

atos ilícitos apontados pelo autor como sendo de sua autoria, uma vez que 

jamais praticou qualquer ato contra a moral, ou que pudesse causar danos 

de qualquer espécie; que, a operação bancária realizada na conta 

corrente do de cujus foi efetuada com a utilização do cartão magnético do 

mesmo e senha secreta; que, ainda que se acolhesse como verdadeira as 

alegações iniciais de que terceiro estranho haveria efetuado o saque em 

questão, o que ser admite única e exclusivamente por amor ao debate e 

ao argumento, ainda assim não há que ser imputado ao banco requerido 

culpa, eis que cabe ao correntista a guarda e manutenção do sigilo acerca 

das suas senhas de acesso; que, a conclusão que se pode chegar é que 

o saque cuja legitimidade contesta o requerente foi, indiscutivelmente, 

realizado por alguém de posse do cartão instantâneo e senhas de acesso 

do de cujus, que repita-se, são secretas e devem ficar sob guarda e 

responsabilidade do titular da conta; que, não obrou com culpa, por isso, 

não há que se falar em indenização, assim, requer a improcedência da 

ação com a condenação do autor nos ônus da sucumbência. Junta 

documentos”. Sobre a contestação, manifestou-se o autor. Foi 

determinada especificação das provas, tendo a parte ré requerido o 

julgamento antecipado da lide ID10767240; e, o autor, nada requereu, 

conforme se verifica pela certidão ID-1144658, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de 

dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental 

carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro 

desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com 

amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso em 

tela, a pretensão levada a efeito pelo autor é a reparação de danos morais 

e materiais, porque, segundo a inicial, terceira pessoa usando de 

documentos falsos, beneficiou-se dos serviços da ré, qual seja, 

efetuando saque na importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), na conta corrente n° 24526-69, agência 0466, fato ocorrido em 26 

de setembro de 2012, quando o titular da conta, seu filho Elson Lino dos 

Santos, viera a óbito no dia 12 de setembro de 2010, portanto, dois anos 

antes do suposto saque, experimentando dissabores e constrangimentos. 

Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante 

das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece 

acolhimento, pois, em que pese a versão defensiva trazida na 

contestação, entendo que houve provas suficientes a demonstrar que a 

culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à 

empresa ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, 

naquele momento exigia. É de conhecimento geral que as empresas 

respondem pelo risco profissional assumido, só elidindo tal 

responsabilidade a prova, pela empresa ré, de culpa grave do cliente ou 

de caso fortuito ou força maior o que não é, à evidência dos elementos 

carreados ao ventre dos autos, o caso posto à liça, mesmo porque, a ré 

não questiona o fato e nada carreia aos autos no sentido de minorar a 

situação incômoda em que se encontra. No caso em desate, dúvida 

alguma persiste de que o saque ocorreu em data de 26 de setembro de 

2010, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pois o 

documento ID-6694452, comprova a assertiva; e, no mesmo diapasão há 

documento comprovando que a morte do titular da conta corrente n° 

0466-24526-60, ocorreu em data de 12 de setembro de 2010 ID 6694418, 

portanto, não poderia ter feito o mencionado saque e, por óbvio, assinado 

o documento ID-6694452. Ao apresentar a sua defesa, a empresa ré 

preocupa-se, apenas e tão somente em dizer que obrou com os cuidados 

necessários quando do relacionamento comercial, e que o saque ocorreu 

em face do uso de senha secreta, pessoal e intransferível. Na questão 

posta à liça, discute o autor a responsabilidade da empresa ré pelos 

danos causados, diante de transação financeira levada a efeito, por 

terceira pessoa, mediante fraude de terceiro. Entendo que as empresas 

que as instituições financeiras têm responsabilidade objetiva, pelos danos 

causados por suas ações ou omissões. Ademais, o Código de Defesa do 

Consumidor, em seu art. 3º, § 2º, incluiu expressamente a atividade 

comercial no conceito de serviço. Desde então, não resta dúvida de que a 

responsabilidade contratual da empresa é objetiva, nos termos do artigo 

14 do mesmo código, respondendo a empresa independentemente de 

culpa, pela reparação de danos causados por defeitos decorrentes dos 

serviços que presta. "APELAÇÃO CÍVEL Nº. 412.755-9 - 27.11.2003 

UBERABA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA - ABERTURA DE CONTA COM DOCUMENTOS FURTADOS - 

NEGLIGÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO SERASA - 

RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

RAZOABILIDADE. Para que se condene alguém ao pagamento de 

indenização, seja por dano moral, seja pelo de caráter material, é preciso 

que se configurem os pressupostos ou requisitos da responsabilidade 
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civil, que são o dano, a culpa do agente, em caso de responsabilização 

subjetiva, e o nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo. 

Evidenciada a negligência do banco que acaba por permitir que um 

estelionatário abra conta bancária em nome de outrem, utilizando-se de 

documentos furtados, e, inclusive, deixando de conferir, devidamente, as 

assinaturas, que são bastante diferentes. Não se tendo produzido a 

menor prova de que a vítima concorreu com alguma parcela de culpa, 

deve receber indenização pelos danos morais, decorrentes da abertura 

de conta em seu nome, de maneira totalmente irregular, bem como da 

inscrição de seu nome em cadastro de devedores inadimplentes. É 

desnecessária a prova do reflexo patrimonial do prejuízo, vez que o dano 

moral representa sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade ou da alma. No caso de dano moral, o valor da indenização 

é meramente estimativo, e, na ausência de um padrão ou de uma 

contraprestação que traduza em valor pecuniário a magnitude da mágoa, o 

que prevalece é o critério de se atribuir ao juiz o arbitramento da 

indenização. A indenização por danos morais deve alcançar valor tal que 

sirva de exemplo e punição para o réu, sem se tornar fonte de 

enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação 

pela dor sofrida." (TJMG - Apelação 2.0000.00.412755-9/000(1) - Rel., o 

Des. Eduardo Mariné da Cunha) Desse modo, não merece guarida a tese 

de erro escusável e ausência de responsabilidade, bem como a alegação 

da ré, de que não agiu com culpa, que foi diligente, tendo agido no 

exercício regular de direito e que não pode ser responsabilizado por ato 

de terceiro fraudador, é totalmente vazia. Essa tese defendida pela 

empresa ré não pode ser acolhida, pois como instituição financeira que é, 

em grande escala nacional, tinha a ré, não somente condições, mas a 

obrigação de identificar a fraude. A falta da devida cautela e atenção no 

ato da conferência dos documentos apresentados por estelionatário, por 

si só, revela a sua culpa, uma vez que se parte do pressuposto de que a 

mesma é composta por profissionais treinados e qualificados. Se os 

prepostos do réu tivessem agido com um mínimo de prudência e cautela, 

poderiam ter identificado a fraude que gerou os transtornos ao autor e 

poderiam ter descoberto o responsável, pois a empresa possui, ou pelo 

menos deveria possuir, outras formas de certificar-se acerca da 

autenticidade das assinaturas constantes nos documentos que recebe 

para a verificação. Se o réu não teve a cautela necessária ao receber os 

documentos adulterados, agiu com negligência, acarretando à mesma os 

danos experimentados pelo autor. Desse modo, não há como deixar de se 

reconhecer o direito do autor à indenização pelos danos morais por ele 

sofridos. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência: "AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - PAGAMENTO DE CHEQUE FRAUDADO - FALSIFICAÇÃO 

GROSSEIRA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO 

MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA. A 

apreensão e insegurança suportados pelo cliente bancário em razão de 

compensação de cheque fraudado, configuram danos morais 

indenizáveis. A instituição financeira deve ser responsabilizada pelos 

prejuízos morais causados ao cliente em razão da negligência na 

prestação do serviço. Na fixação do valor da indenização por danos 

morais, devem ser levados em consideração a capacidade econômica do 

agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social ou política do ofendido 

e a intensidade da dor sofrida por este. V.V.P. O valor do dano moral não 

se demonstra exagerado e deve ser mantido, sendo suficiente para 

recompor os constrangimentos sofridos pelos adquirentes do bem. (TJMG 

- Apelação Cível 1.0105.07.232788-2/001 2327882-22.2007.8.13.0105 (1); 

Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto; Data de Julgamento: 31/05/2012; Data da 

publicação da súmula: 12/06/2012) Assim, não há se falar em excludente 

de responsabilidade gerada por fato de terceiro, pois bastaria ao réu ter 

tido o cuidado na hora de conferir os documentos, caso em que poderia 

até ter efetuado a prisão do estelionatário em flagrante, evitando todos os 

dissabores que o autor experimentou e a responsabilidade do réu, agora, 

quando do ressarcimento do dano moral. É bom frisar que às instituições 

financeiras, como prestadoras de serviços, cabe a responsabilidade de 

se organizarem de maneira tal a atenderem eficientemente sua clientela, 

respondendo pelos danos que lhe causarem. Na ótica de Arnold Wold ("in" 

Estudos e Pareceres de Direito Comercial, vol. ll, p. 9): "O mau 

funcionamento dos serviços bancários obriga a instituição financeira a 

ressarcir os prejuízos causados a seus clientes" e "o banqueiro responde 

por dolo e culpa, inclusive leve, e até pelo risco profissional assumido de 

acordo com a jurisprudência do STF". Sobre o tema, leciona Rui Stoco (in 

Responsabilidade Civil e sua interpretação Jurisprudencial, 2ª ed., São 

Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1995, p. 189/190):"A questão relativa à 

responsabilidade civil dos bancos e instituições financeiras em geral 

sofreu sensíveis modificações em razão do notável desenvolvimento e 

modernização dessa atividade em nosso país. Segundo Mazeaud e 

Mazeaud, partindo do conceito básico de culpa, o banco responde para 

com seus clientes por qualquer ato culposo na execução dos numerosos 

contratos ligados à atividade bancária. (Responsabilidade Civil", vol. I, n. 

515-4). Com propriedade observa Carlos Roberto Gonçalves que "à falta 

de legislação específica, as questões suscitadas a respeito da 

responsabilidade civil dos estabelecimentos bancários têm sido 

solucionadas à luz da doutrina e da jurisprudência . A responsabilidade 

pode ser contratual (na relação entre banco e seus clientes) e aquiliana 

(danos a terceiros não clientes). Os casos mais freqüentes dizem respeito 

à responsabilidade contratual, oriunda do pagamento de cheques 

falsificados". (Rsponsabilidade Civil)Saraiva, S.Paulo, 4ª ed., 1988, p. 117). 

Como anotou Sérgio Carlos Covello, "a teoria do risco profissional, iniciada 

por Josserand e Saleilles e sustentada, no direito pátrio , por vários 

juristas, funda-se no pressupostos de a responsabilidade civil dever 

sempre recair sobre aquele que extrai maior lucro da atividade que deu 

margem ao dano - ubi emolumentum ibi onus. É pois, quem extrai maior 

lucro do instituto do cheque é o banco, devendo ser este 

responsabilizado, em qualquer hipótese, pelo pagamento de cheques 

falsos e falsificados". Assim, considero que a teoria do risco profissional 

deve ser aqui aplicada, pois a empresa agiu negligentemente quando o 

estelionatário firmou o documento constante ID-6694452. Ora, não se 

concebe possa o réu ter incorrido em erro tão patamar, como o levado a 

efeito e que tanto mal causou ao autor. Estranheza tanto mais acentuada 

quando se têm presentes as condições técnicas que regem o serviço de 

informação hodiernamente, subsidiados por auxiliares eletrônicos. Há 

prova da desídia com que se houve a ré de modo que sua ação se coloca 

em nexo direto de causalidade com o dano moral sofrido pelo autor. A 

regra da efetiva demonstração do dano moral tem se fragilizado ao longo 

do tempo, de modo que, na sistemática processual vigente, não mais se 

exige a efetiva demonstração do prejuízo suportado, bastando, à sua 

configuração, a consciência de que determinado comportamento atinge a 

moralidade do indivíduo. A esse respeito, ensina Yussef Said Cahali: 

“...tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral.” (Dano Moral, 2ª ed. 

São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000, pág. 209/21) Estampada a 

existência do dano moral no caso em desate, resta à empresa ré indenizar 

o autor. Para a fixação do valor do dano moral, inexiste critério definido, 

pois por não ter natureza reparatória, torna-se difícil ou até mesmo 

impossível a fixação da indenização em valor equivalente ao dano, 

mormente como na situação de abalo de crédito, onde não há previsão 

legal específica no Código Civil acerca do correspondente dano moral ou 

mesmo patrimonial. Também, se à falta de critérios objetivos da lei, o juiz 

tem de se valer da prudência para atender, em cada caso, às suas 

peculiaridades, assim como à repercussão econômica da indenização do 

dano moral, o certo é que o valor da condenação, como princípio geral: 

"não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de 

enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo" (Humberto 

Theodoro Júnior, Dano Moral, página 46). Assim, provado nos autos que 

houve falha na prestação dos serviços bancários, fato esse de exclusiva 

culpa do réu, assim, havendo o dano moral, impõe-se o seu ressarcimento 

e, no que tange a fixação do dano, área em que, em situação como dos 

autos, arbitro R$ 8.000,00 (oito mil reais), indenização esta que atende os 

princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico 

da empresa demandada, é preciso também a repercussão do 

ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que 

lhe seja proporcionada. Com relação à restituição em dobro da importância 

a que o autor foi indevidamente privado, no valor total de R$ 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos reais), entendo não ser cabível a repetição dobrada dos 

valores, mas apenas a restituição simples, eis que a má-fé do réu, 

necessária para a aplicação da sanção prevista no parágrafo único, do 

art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, não se presume e deve ser 
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comprovada, à saciedade. Referido dispositivo estabelece que "o 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável". 

Infere-se, portanto, que, para a restituição em dobro, é imprescindível que 

se conjuguem dois elementos, o pagamento indevido pelo consumidor e a 

má-fé do credor. Sobre o tema, leciona Cláudia Lima Marques: “Prevista 

como uma sanção pedagógica e preventiva, a evitar que o fornecedor se 

descuidasse e cobrasse a mais dos consumidores por engano, que 

preferisse a inclusão e aplicação de cláusulas sabiamente abusivas e 

nulas, cobrando a mais com base nestas cláusulas, ou que o fornecedor 

usasse de métodos abusivos na cobrança correta do valor, a devolução 

em dobro acabou sendo vista pela jurisprudência, não como uma punição 

razoável ao fornecedor negligente ou que abusou de seu poder na 

cobrança, mas como uma fonte de enriquecimento sem causa do 

consumidor. Quase que somente em caso de má-fé subjetiva do 

fornecedor, há devolução em dobro, quando o CDC, ao contrário, 

menciona expressão - engano justificável como a única exceção. 

("Comentários ao Código de Defesa do Consumidor", 3ª.ed.,, RT, São 

Paulo, 2010, p. 805). Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem 

decidido: “Consumidor e Processual. Ação de repetição de indébito. 

Cobrança indevida de valores. Inaplicabilidade do prazo prescricional do 

art. 27 do CDC. Incidência das normas relativas a prescrição insculpidas 

no Código Civil. Repetição em dobro. Impossibilidade. Não configuração de 

má-fé.(...) - A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção 

do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, sanção 

prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência 

de pagamento indevido quanto a má-fé do credor.- Não reconhecida a 

má-fé da recorrida pelo Tribunal de origem, impõe-se que seja mantido o 

afastamento da referida sanção, sendo certo, ademais, que uma nova 

perquirição a respeito da existência ou não de má-fé da recorrida exigiria 

o reexame fático-probatório, inviável em recurso especial, nos termos da 

Súmula 07/STJ.Recurso especial parcialmente provido apenas para, 

afastando a incidência do prazo prescricional do art. 27 do CDC, 

determinar que a prescrição somente alcance a pretensão de repetição 

das parcelas pagas antes de 20 de abril de 1985. (REsp 1032952 / SP - 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - 3ª Turma - J. 17.03.2009, DJe 

26.03.2009). No caso em apreço, não obstante a reconhecida falha no 

sistema de segurança da instituição financeira, não se pode concluir pela 

má-fé do réu, já que ao que tudo indica, o cartão do autor foi clonado e, 

em razão disso, utilizado por terceiro para a prática de ato ilícito. Desta 

forma, a restituição deve ser feita na forma simples. Face ao exposto e 

princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 

'Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Repetição do 

Indébito" promovida por ANGELO LINO DOS SANTOS, em desfavor de 

BANCO BRADESCO S/A, com qualificação nos autos, para condenar o réu 

no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de 

dano moral devendo incidir juros 1% ao mês e correção monetária INPC a 

contar desta decisão; determinar a restituição da importância de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na forma simples, devendo incidir 

juros 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir da data 

do saque, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da 

condenação. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que 

deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-Mt., 23/janeiro/2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002747-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICIA OLIVEIRA MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, INTIMANDO o 

procurador da parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se dando 

regular prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, 

face ao r. despacho retro, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003602-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MONEO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ZENKER RILLO OAB - RS53930 (ADVOGADO)

FELIPE DO CANTO ZAGO OAB - RS61965 (ADVOGADO)

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (ADVOGADO)

ROBERTO MONLLEO MARTINS DA SILVA OAB - RS62109 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, INTIMANDO o 

procurador da parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se dando 

regular prosseguimento ao feito (caso queira), apresente impugnação à 

contestação retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000580-65.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO RODRIGUES MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Ritter OAB - MT0015465A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, INTIMANDO o 

procurador da parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se dando 

regular prosseguimento ao feito, caso queira, impugnar a contestação 

retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001330-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE SOUZA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, INTIMANDO o 

procurador da parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se dando 

regular prosseguimento ao feito, caso queira, impugnar a contestação 

retro.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000744-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANY OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA DA SILVA GONCALVES OAB - MT15529/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 
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Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, INTIMANDO o 

procurador da parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se dando 

regular prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, 

caso queira, impugnar a contestação retro.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 63362 Nr: 11913-95.1997.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIRTON SEGUROS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSSIVALDO GONCALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO MEDEIROS 

CRIVELLENTE - OAB:PROCURADOR

 Impulsiono os presentes autos para intimar as partes, da r. sentença de 

fls.689, uma vez que a mesma não foi publicada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 870881 Nr: 6889-85.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO 

BANCO DO BRASIL PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIS MONTEIRO DE BARROS GONDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO PAZ 

ALARCÓN - OAB:OAB/PR 37007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, INTIMANDO o 

procurador da parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se dando 

regular prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, 

face as certidões de fls. 27/28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 48284 Nr: 3710-81.1996.811.0003

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU CASSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA ELISIA NEVES NETO DE 

CEZARO - OAB:4494/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ DA SILVA 

ARAUJO - OAB:3963/MF

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo legal, manifeste-se dando regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 102734 Nr: 931-17.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DIAS PEREIRA, JAÍVO DIAS PEREIRA, 

JAIME DIAS PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/OAB/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:MT/5308 - A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SIVIERO BOTELHO DA 

SILVA - OAB:5929/MT, FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

OAB:5925/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo legal, manifeste-se dando regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 875267 Nr: 8541-40.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, INTIMANDO o 

procurador da parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se dando 

regular prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, 

face a certidão de fl.43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 876349 Nr: 9000-42.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM CRISOSTOMOS DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:219770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos para intimação da parte autora para providenciar a emissão 

da guia para depósito de diligência do oficial de justiça no site do TJ-MT e a 

juntada do comprovante de pagamento da referida guia, para que possa 

ser a presente devidamente cumprida sob pena de devolução para a 

comarca de origem.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 1659 Nr: 1383-08.1992.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELIO NUNES CABETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MESSIAS OLENDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CABETTE DE ANDRADE 

- OAB:9889-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115-B/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de até 01 (um) ano, nos 

moldes do art. 921, III, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano.

 Consigno que, decorrido o prazo acima aludido sem manifestação do 

credor, o prazo prescricional voltará a correr, conforme artigo 921, § 1º, 

CPC/2015, em interpretação contrario sensu.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 706030 Nr: 711-96.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PEREIRA ULLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A-CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR DE SOUZA GIMENEZ - 

OAB:5636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA MEJDALANI PEREIRA - 

OAB:128457/SP

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas nº 144/171.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 713931 Nr: 9080-79.2012.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ALVES ATHAIDE, ARLINDA CAETANO 

ATHAYDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre Embargos de Declaração de folhas nº 295/301.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 719744 Nr: 783-49.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAB RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:OAB/MT 8920-B, MARIA ELISA SENA MIRANDA - OAB:15017/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo legal, manifeste-se dando regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 750371 Nr: 7936-02.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE ESTEVAO DA SILVA, ANA CRISTINA SOARES 

DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR BATISTA CAMPOS, ESPÓLIO DE 

CILENE BATISTA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre r. Decisão de folhas n° 90.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 762081 Nr: 14538-09.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSAIR DIVINO DA SILVA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA PRATES LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLO - 

OAB:OAB/MT 18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro, no tocante a citação por edital da parte executada, 

visto que preenche os requisitos do artigo 256 do Novo Código de 

Processo Civil.

Cite-se a parte demandada por edital, observando-se o disposto no artigo 

257 do Novo CPC. O prazo do edital será de 30 (trinta) dias.

 Decorrido o prazo do edital sem resposta, certifique-se a revelia. Nesse 

caso, desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, atuante nesta 

Comarca, como curadora especial da parte requerida, que deverá ser 

intimada de seu munus para que promova a defesa de seus interesses, no 

prazo legal.

Expeça-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 797087 Nr: 13151-22.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPANSKI AGRICOLA EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIAN DOS SANTOS - 

OAB:87932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre r. Decisão de folhas n° 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 875668 Nr: 8666-08.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS EUGENIO PEZARICO, OSMAR LUIZ 

PEZARICO, INEZ MARIA IZOTON PEZARICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos para intimação da parte autora para manifestar-se acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça retro e, no caso, de ser requerida 

nova tentativa de cumprimento da deprecata, para que informe o local 

onde deverá ser cumprido o mandado, bem como para que efetue a 

expedição da guia de diligência no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e juntada do comprovante de pagamento da mesma, a fim de 

possibilitar o cumprimento da diligência, sob pena de devolução da 

deprecata para a comarca de origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 52031 Nr: 432-38.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANECIR FERREIRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO ANGELO MEDEIROS, 

MARCIA CRISTINA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 107, determinando a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), conforme 

autoriza o art. 782, § 3º, do CPC/15.

Sem prejuízo dessa providência, intime-se o credor para indicar bens 

penhoráveis, em 05 (cinco) dias.

 Caso não o faça, determino a suspensão dos autos, nos moldes do art. 

921, III, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano. Consigno que, 

decorrido o prazo em referência, o prazo prescricional voltará a correr, 

conforme artigo 921, § 1º, CPC/2015, em interpretação contrario sensu.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 451061 Nr: 6241-18.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS FISCAIS E 

CONTÁBEIS LTDA, GERUZA FERREIRA DO NASCIMENTO BAUMGARDT, 

IVANIL GOMES FERREIRA DO NASCIMENTO, IVANIL GOMES FERREIRA DO 

NASCIMENTO, EPAMINONDAS BRITO DO NASCIMENTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, 

LOUISE RAINES PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123, WAGNER MAX 

TAVARES DOS SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527, MARCO ANTONIO MATOS DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 13081, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - 

OAB:MT/13.620-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, INTIMANDO o 

procurador da parte requerida para, fornecer os dados bancários para 

levantamento de valores depositado, mais especificamente para informar a 

variação da conta conta poupança informada à fl. 243.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 708345 Nr: 3193-17.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDINA PEREIRA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA DE FRANCA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas nº 

524/545.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 723881 Nr: 4879-10.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE LAURA DE OLIVEIRA MAGNANI ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA RAMOS DA SILVA - 

OAB:80.216 SP

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas nº 

200/219.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 727244 Nr: 8128-66.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVEIS ROMERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MANOEL GARCIA 

FERNANDES - OAB:12855

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 753100 Nr: 9352-05.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICLICK BRASIL PUBLICIDADE LTDA- ME, 

WAGNER CHARLES DE ASSIS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:16.069-E, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - OAB:9.866 

MT, LUCAS BRAGA MARIN - OAB:16.300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 92/93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 759741 Nr: 13228-65.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ESTEVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido retro, por ausência de previsão legal na espécie e 

igualmente porque o feito ora em exame está há anos aguardando a 

apresentação do endereço do demandado pelo autor, tendo inclusive 

adotado diligências aplicáveis nesse sentido, sem sucesso.

Assim, intime-se a parte autora a fim de que, em 05 (cinco) dias, requeira 

providências efetivas no sentido do prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção do processo, conforme artigo 485, III, CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 760223 Nr: 13467-69.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA CAROLINA NUNES AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ressai dos autos que a parte autora, devidamente intimada para conferir 

prosseguimento no feito, deixou transcorrer o prazo “in albis”, estando os 

autos indevidamente paralisados há mais de 30 (trinta) dias.

De outro lado, todavia, observo que o processo em exame foi devidamente 

sentenciado em 30 de junho de 2015, às fls. 47.

Em seguida, procedeu-se à devida baixa, no sistema RENAJUD, da 

restrição que ali havia sido inserida (fls. 56).

Cumpra-se, portanto, conforme sentença de fls. 47.

Nada mais havendo pendente, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 768218 Nr: 1371-85.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRESLEI FLAVIO SIMOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 43.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 776932 Nr: 5028-35.2015.811.0003

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA DA SILVA ROSA, ORLANDO DA ROSA, 

MARCIO ANDRE DA SILVA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERNEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA BARCELOS FILHA - 

OAB:OAM/MT 16475-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DA COSTA E SILVA 

LOTT - OAB:101.330

 Vistos etc.

Ressai dos autos que a parte autora, devidamente intimada para conferir 

prosseguimento no feito, deixou transcorrer o prazo “in albis”, estando os 

autos indevidamente paralisados há mais de 30 (trinta) dias.

Anteriormente a intimação acima mencionada, de outro lado, observa-se 

que a demandante levantou os valores que consignara em Juízo, 

apontando a perda do objeto da demanda de consignação em exame, 

diante da arrematação do bem objeto desta actio.

 É o que merece registro. Fundamento e Decido.

Considerando que a parte autora não promoveu o andamento do feito, 

permanecendo o processo sem manifestação por mais de 30 (trinta) dias, 

demais da informada perda superveniente do interesse processual, é de 

rigor a extinção do processo nos termos do artigo 485, incisos III e VI, da 

Lei nº 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil).

Dispõe o artigo referido:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, conforme 

inteligência do art. 485, incisos III e VI, da Lei nº 13.105/15.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do patrono 

do requerido, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

 Havendo pedido de cumprimento de sentença, impulsione-se para as 

providências legais, atendendo ao disposto nos artigos 523 e seguintes do 

CPC/2015 e à Ordem de Serviço expedida neste Juízo, pertinente à 

matéria.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 777281 Nr: 5172-09.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANDRE MOSCON, ANA KAROLINE 

SANTANA MOSCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO RIBEIRO - OAB:13293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINE SANTANA 

MOSCON - OAB:OAB/RS89093

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo legal, manifeste-se dando regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 783466 Nr: 7586-77.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPÓSITO DE AREIA E PEDRA BOM FUTURO LTDA, 

JOSE MARQUES DA SILVA, IVANILDA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DA LUZ PROENCA FILHO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBSON DIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 15.031/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro, no tocante a citação por edital da parte requerida, 

visto que preenche os requisitos do artigo 256 do Novo Código de 

Processo Civil.

Cite-se a parte demandada por edital, observando-se o disposto no artigo 

257 do Novo CPC. O prazo do edital será de 30 (trinta) dias.

 Decorrido o prazo do edital sem resposta, certifique-se a revelia. Nesse 

caso, desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, atuante nesta 

Comarca, como curadora especial da parte requerida, que deverá ser 

intimada de seu munus para que promova a defesa de seus interesses, no 

prazo legal.

Expeça-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 792896 Nr: 11488-38.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ressai dos autos que a parte autora, devidamente intimada para conferir 

prosseguimento no feito, deixou transcorrer o prazo “in albis”, estando os 

autos indevidamente paralisados há mais de 30 (trinta) dias.

É o que merece registro. Fundamento e decido.

Considerando que a parte autora não promoveu o andamento do feito, 

permanecendo o processo sem manifestação por mais de 30 (trinta) dias, 

é de rigor a extinção do processo nos termos do artigo 485, inciso III, da 

Lei nº 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil).

O art. 485 da referida Lei determina a extinção do processo no seguinte 

caso:

 “(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ”

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, conforme 

inteligência do art. 485, inciso III, da Lei nº 13.105/15.

Via de consequência, REVOGO a ordem liminar deferida a priori.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 797598 Nr: 13313-17.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSINO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO SALOME 

FIGUEIRA - OAB:SP/255163, VIVIANI MONTOVANI CARRENHO 

BERTONE - OAB:8308-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 101.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 813569 Nr: 753-09.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIL AREVALO AMARILHO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 849837 Nr: 11359-96.2016.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MOTTA ABDEL JABBAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOGICA ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 16088 Nr: 1119-64.1987.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DE INVESTIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICAVEL COMERCIO INDUSTRIA CEREAIS 

CAMPO, DEVANIL MONARO PIOVEZAN, JOAO FRANCISCO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se acerca da devolução Carta Precatória expedida para 

Comarca de Votuporanga-SP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 34715 Nr: 9459-16.1995.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR RODRIGUES BARBOSA, 

SEBASTIAO CORREA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA MARRAFON - 

OAB:8565/MT, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 Vistos etc.

Ressai dos autos que a parte autora, devidamente intimada para conferir 

prosseguimento no feito, deixou transcorrer o prazo “in albis” (fls. 

192/195), estando os autos indevidamente paralisados há mais de um ano.

É o que merece registro. Fundamento e decido.

Não obstante ter sido intimada pessoalmente, a autora não promoveu o 

regular andamento do feito, permanecendo o processo parado durante 

mais de 1 (um) ano, deve ser julgado extinto, nos termos do art. 485, II, da 

Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil):

"485.O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

 (...)."

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, conforme 

inteligência do art. 485, II, da Lei 13.105/15.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 317590 Nr: 6234-07.2003.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORAYA ARCOVERDE ANGELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN ARCOVERDE ANGELI, NILSON MOREIRA 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO 

- OAB:12071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:, 

HÉLIO FIALHO JÚNIOR - OAB:17.524-MT, MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR - OAB:3076-A, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, 

manifeste-se dando regular prosseguimento ao feito, postulando o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 445538 Nr: 720-92.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE PORPHIRIO ALVES FERREIRA, TANIA 

MARIA ANTUNES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, SÉRGIO LUIZ PESCE - OAB:12460-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, MARCOS DANIEL FERREIRA 

CAVALCANTE - OAB:16396/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A-MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas nº 

100/120.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 452281 Nr: 7460-66.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO NUNES FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TNL PCS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:MT/11.230 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte executada, da petição 

de fl. 163/168, bem com, da certidão de fl. 169.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 710696 Nr: 5673-65.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO SAMAMBAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA DE CAIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre petição de folhas n° 81/82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 711529 Nr: 6545-80.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO CIONEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:MT/12.628-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUSA COUTINHO 

- OAB:MT/10.661

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre r. Decisão de folhas n° 196.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 718463 Nr: 13923-87.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE ALVES DA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIC FINANCEIRA ITAÚ CBD S/A, GLOBEX 

UTILIDADES S/A (PONTO FRIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA BAVARESCO DE SOUZA 

- OAB:MT/ 14.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas nº 117/128.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 720194 Nr: 1241-66.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÉLIO TOMAZ DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA-CENTRALIZACAO DE SERVICOS 

DOS BANCOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A/MT, SANI CRISTINA GUIMARAES - OAB:OAB/SP154348

 Impulsiono os presentes autos para intimar as partes, da r. sentença de 

fls. 87/91, uma vez que a mesma não foi publicada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 723023 Nr: 4024-31.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIANÇA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 

LTDA ME, EDSON FERREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, TRACTOR POWER 

COM DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12208 A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas nº 153/164.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 724019 Nr: 5010-82.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMERINA ANA DE CARVAHO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, Eladio Miranda Lima. - OAB:RJ/86.235

 Vistos etc.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA pertinente a ação indenizatória 

movida por ESMERINA ANA DE CARVALHO SANTANA em desfavor de OI 

S/A, em que a demandante logrou êxito.

Não pode este Juízo conferir prosseguimento à demanda satisfativa em 

exame por ora, em face do processamento de recuperação judicial da 

empresa executada, consoante noticiado em outras demandas judiciais e 

amplamente divulgado, à luz da decisão proferida pelo Juízo da Sétima 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ.

Desse modo, tendo em vista os termos dos artigos 6º, § 4º c/c artigo 52, 

III, da Lei n. 11.101/2005, e a noticiada prorrogação do prazo de blindagem 

pelo Juízo da Recuperação Judicial, DETERMINO a suspensão deste 

cumprimento de sentença pelo período aludido, de 180 - cento e oitenta - 

dias úteis, nos termos da r. decisão proferida.

Decorrido o prazo da suspensão, manifeste-se o credor em 05 (cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito, e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 728545 Nr: 9338-55.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A, THAYS DA SILVA ROSA SCHWANZ - 

OAB:OAB/MS12963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo legal, manifeste-se dando regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 742687 Nr: 3682-83.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVANTINO JOSE GERALDINO, MANOELITA 

DE OLIVEIRA GERALDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 14.545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 13741

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas nº 

45/59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018524/1/2018 Página 457 de 679



 Cod. Proc.: 743164 Nr: 3910-58.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DE SOUSA, DALLIANE CARVALHO 

DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da quitação integral do débito, julgo extinta a execução de 

sentença, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil de 2015.

Eventuais custas finais pelos executados.

Tudo cumprido, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 744334 Nr: 4559-23.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDEMAZIO ALVES BELLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 130v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 757646 Nr: 11907-92.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERT GONÇALVES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:MT/5308 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação, consoante se vê às fls. 60/61.

Os autos vieram conclusos.

Fundamento e decido.

Tendo em vista que houve transação entre as partes com relação ao 

débito objeto da ação, não vejo óbice em homologar o acordo formulado, 

como dispõe o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil).

Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil):

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

(...)

b) a transação;

(...)”.

Diante da regularidade dos termos da avença entabulada pelas partes, 

HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO, nos termos do art. 487, III, “b”, da 

Lei 13.105/15.

 Custas e honorários advocatícios na forma pactuada.

Transitada em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 757835 Nr: 12031-75.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI CAETANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR ALVES SPROCATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HALLEM ALVES SPROCATI - 

OAB:16954/MT

 Vistos etc.

Em face do descumprimento do acordo firmado nestes autos pelo 

devedor, DEFIRO o pedido de penhora do bem indicado às fls. 57/58 

(matrícula às fls. 85), pela parte credora.

Proceda-se ao necessário, materializando a penhora por meio de termo, 

atentando ao disposto no artigo 838 do CPC/2015 e avaliando-se o bem 

objeto de constrição, de tudo intimando-se ambas as partes.

Não havendo manifestação das partes quanto aos atos de penhora e 

avaliação, impulsione-se o feito no sentido da satisfação do débito, nos 

termos da lei processual civil vigente.

Sem prejuízo dessa providência, junte-se ao feito o petitório pendente 

desta providência, conforme alerta do Sistema Apolo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 767798 Nr: 1244-50.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON DIONISIO BELACON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:15994, WELLYSON BRAGA MENDES - OAB:21026/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO MICELI FILHO - 

OAB:48237/RJ, JOSÉ QUAGLIOTTI SALAMONE - OAB:OAB/S103.587

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 290.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 769343 Nr: 1859-40.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO EDIFICIO MIKERINOS, MARIA 

CONCEIÇÃO SADDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- - OAB: 5152-A/MT

 Ante o exposto, indefiro os petitórios de fls. 653/663, pelos próprios 

fundamentos expostos às fls. 649, consignando que a parte requerida 

está autorizada a contratar guarda para segurança externa do Edifício, 

consoante já deferido por este Juízo (fls. 649).Cumpra-se o último 

parágrafo da decisão de fls. 649, devendo ainda o Corpo de Bombeiros se 

manifestar a respeito do alegado cumprimento dos itens de segurança 

exigidos, bem como acerca dos documentos juntados às fls. 667/730, no 

prazo ali referido.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 798757 Nr: 13812-98.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRS, IZAILTON RODRIGUES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ENSINO ALVARES 

CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DUTRA S. CARVALHO - 

OAB:MT/10111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:12517/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 100.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 803064 Nr: 15617-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA DE CASTRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar acerca da Certidão 

de decurso de prazo de folha 24, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 815624 Nr: 1441-68.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON VAN DER SAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 818722 Nr: 2456-72.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE PEREIRA SOUZA - ME, ALICE PEREIRA 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por meio de seu patrono, a se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito em 05 (cinco) dias, informando 

sobre o cumprimento do acordo entabulado e requerendo eventual 

providência destinada ao efetivo andamento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 818932 Nr: 2522-52.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SERGIO SCHLICHTING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 70v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 820317 Nr: 3100-15.2016.811.0003

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA OLIVEIRA DA SILVA, FLÁVIO ROBERTO DA 

SILVA, THIAGO DE SANTANA SILVA, ALYNE SANTANA SILVA, 

FABRICIO MIGUEL DA SILVA, FABIOLA LAYHANE BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CLAUDIA CARDOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAO PINHEIRO JOTA - 

OAB:OAB/MT14553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido constante de fls. 58/59. Proceda-se à alteração do nome 

da requerida, a fim de constar como ANA CLÁUDIA CARDOZO, cuja 

qualificação deverá ser colhida pelo oficial de justiça quando do 

cumprimento do mandado de citação.

No mais, determino a expedição de mandado de citação da requerida, no 

endereço indicado no petitório retro, para contestar, conforme 

determinação de fls. 44.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 824719 Nr: 4523-10.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E J DE BRITO ME, EDEMILSON JHONATAN DE 

BRITO, PATRÍCIA SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DOS SANTOS 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação.

A pretensão merece ser acolhida.

Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil):

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

(...)

b) a transação;

(...)”

Com efeito, diante da regularidade dos termos da avença entabulada pelas 

partes, HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15.

 Custas e Honorários na forma pactuada.

 No mais, proceda-se a baixa à restrição efetuada via RENAJUD (veículo 

indicado às fls. 60/61).

Transitada em julgado de imediato, arquive-se com as baixas e anotações 

pertinentes.

 Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 858822 Nr: 2774-21.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAYANA CRISTIANA RAMOS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINA ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PEGOLO - 

OAB:OAB/MS 9938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY PEREIRA PERRUPATO - 

OAB:OAB-MS 7325

 Vistos etc.

 Tendo em vista a redistribuição do feito para esta vara cível nesta 

oportunidade, bem como a necessidade de readequação da pauta, 

REDESIGNO o ato para o dia 02 de maio de 2018, às 08h.

Comunique-se o juízo deprecante.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 859247 Nr: 2957-89.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FABIO SILVEIRA LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE 

CAMINHÓES DE PRIMAVERA DO LESTE -APROCAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MATOS PEREIRA - 

OAB:OAB/RS 72035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA BORGES REIS - 

OAB:OAB/MT13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDERIO - OAB:13057

 Vistos etc.

 Tendo em vista a redistribuição do feito para esta vara cível nesta 

oportunidade, bem como a necessidade de readequação da pauta, 

REDESIGNO o ato para o dia 02 de maio de 2018, às 09h00.

Comunique-se o juízo deprecante.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 863529 Nr: 4363-48.2017.811.0003

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSR, DOSILIA DE SOUZA RIBEIRO, MICHELL JOSE 

GIRALDES PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE CONSORCIO DE MOTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSÉ GIRALDES 

PORTELA - OAB:OAB-MT10.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB:MT/10320 -  B,  LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:OAB/MT8506A, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - 

OAB:MT/7.670

 Vistos etc.

Ressai dos autos que a parte autora ingressou com pedido de desistência 

da ação (fls.34).

Dispõe o artigo 485 da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), em 

seu inciso VIII:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;

(...)"

Ante o exposto, em cumprimento aos limites procedimentais da Lei nº 

13.105/15, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da 

ação exteriorizada pela parte autora. Via de consequência, JULGO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites 

enunciativos do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 13.105/15.

Condeno os autores ao pagamento das custas e despesas processuais. 

No entanto, como a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade do crédito fica suspensa até a fluência do prazo de cinco 

anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na 

situação de necessidade (art. 98, §1º, inc. VI e art. 98, §3º do novo CPC).

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as devidas baixas e 

anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 874485 Nr: 8193-22.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITUE YANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ZORTEA ANTUNES - 

OAB:17001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, para 

manifestar-se sobre Embargos de Declaração de folhas nº 28/29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 882130 Nr: 11021-88.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEMIR PAULO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANÍBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:55499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente o ato deprecado, servindo a cópia do presente 

de mandado.

Após, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, 

observadas as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 884182 Nr: 11548-40.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DIAS ANNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA RIBEIRO LIMA, LUIZ ARTHUR 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GOES PENTEADO FILHO 

- OAB:16.589/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente o ato deprecado, servindo a cópia do presente 

de mandado.

Após, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, 

observadas as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 93366 Nr: 4847-93.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XEROX DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:MS/9928-A, TIAGO AUED - OAB:9873-B/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo legal, manifeste-se dando regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 755510 Nr: 10595-81.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, para 

manifestar-se sobre folhas n° 110.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 449569 Nr: 4748-06.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA COSTA MARQUES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAVIO DANILO LOPES LEITE - 

OAB:13507

 .Código nº 449569.

Vistos etc.

Em consulta ao Sistema Apolo, constatou-se que o feito sob o código nº 

715125, que tramita perante a 2ª Vara Cível desta Comarca fora arquivado 

ao arquivo em 10.01.2017, motivo pelo qual indefiro o pedido de penhora 

no rosto daqueles autos, como requerido à fls. 104.

Intime o patrono da exequente, via DJE, para declinar o atual endereço da 

credora, bem como promover os atos necessários para o andamento do 

feito, indicando bens passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 09 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 722888 Nr: 3897-93.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUIZ HENRIQUE NETZ, SERGIO 

JOÃO MARCHETT, MARIA LUIZA MARCHETT, DIVINO HELENO PIMENTEL 

BARBOSA, ORESTINO BORGES DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MEIRELLES 

WIECZOREK - OAB:12496

 .Código nº 722888.

Vistos etc.

1.0 - Analisando os autos, observa-se que os 2º, 3, 4º e 5º requeridos 

não foram devidamente citados, conforme consta à fls. 132/134 e 136.

Assim, intime o credor para declinar o atual endereço dos demandados 

Sérgio João Marchett, Maria Luiza Marchett, Divino Heleno Pimentel 

Barbosa e Orestino Borges de Rezende, no prazo de 05 (cinco) dias.

2.0 – Em relação ao réu Espólio de Luiz Henrique Netz, determino que o 

banco credor traga certidão negativa de abertura de inventário judicial e 

extrajudicial, no mesmo prazo supra.

Após, voltem-me conclusos para analise do pedido à fls. 204/205.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 09 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 338650 Nr: 6931-91.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO LOCADORA SHOWCAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDUARDO SILVERIO, MAIZA 

BERGAMASCO SILVERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SILVÉRIO - 

OAB:MT/3404

 .Código nº 338650.

Vistos etc.

Tendo em vista que não houve a abertura de inventário, o espólio deverá 

ser representado por seus herdeiros (art. 313, §2º, I, do CPC), que no 

presente caso são as pessoas de Maiza Bergamasso Silvério e Renato 

Silvério.

Assim, retifique a capa dos autos e os demais registros constando que o 

espólio é representado pelos herdeiros e sucessores acima descritos e 

declinados à fls. 246 e 273/274.

Para atendimento do pleito à fls. 298, determino que a exequente, no prazo 

de 05 (cinco) dias, comprove a propriedade do veículo placa NTZ-0552 

(fls. 216), como já determinado nos autos à fls. 217.

Ainda, no mesmo prazo supra, deverá juntar a matrícula atualizada no 

imóvel sob o nº 33.849, do CRI local, para posterior apreciação do pedido 

à fls. 297.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 704903 Nr: 12881-37.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON RENATO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JÕAO AUGUSTO DE MORAES, 

HAROLDO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, considerando a inércia do exequente que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento da demanda, abandonando a 

causa por quase 02 (dois) anos; considerando a ausência do ato citatório, 

o que deflagra na ausência de pressupostos para prosseguimento do 

processo, julgo extinto o processo, com amparo no artigo 485, incisos II e 

IV do CPC. Condeno o demandante ao pagamento das custas 

processuais. Entretanto, suspendo sua cobrança, ante o benefício da 

justiça gratuita concedido à fls. 45. Deixo de arbitrar verba honorária vez 

que angularização processual não se aperfeiçoou. Com o trânsito em 

julgado ou desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 09 de janeiro de 

2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 745522 Nr: 5274-65.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA RODRIGUES PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBEIRO GALVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO TAVARES DA 

SILVA - OAB:21446, POLLYANA DE PAULA E SILVA - OAB:12412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:14885/MT

 .Processo nº 745522.

Vistos etc.

Considerando que em caso de acolhimento dos embargos declaratórios 

opostos pela embargante/requerente à fls. 160/161, implicará na 

modificação da decisão recorrida, intime o embargado/requerido, na 

pessoa de seu patrono constituído para, querendo, manifestar no prazo 

05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2º, do CPC.

Após, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 09 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 835496 Nr: 7277-22.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO ELIAS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO CARVALHO ALVES - 

OAB:19750

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO CARVALHO 

ALVES, para devolução dos autos nº 7277-22.2016.811.0003, Protocolo 

835496, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig
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 Cod. Proc.: 60469 Nr: 8831-56.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES 

LTDA, VANILDA VICENTINI, LINDOMAR SANTOS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FERNANDES 

DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094

 Código nº. 60469.

 Vistos etc.

Considerando que a executada não comprova nos autos que os referidos 

imóveis objetos da penhora não sejam de propriedade dos executados, 

indefiro o pleito formulado à fls. 328/329 e mantenho a decisão proferida à 

fls. 327, devendo a parte interessada buscar os meios próprios para 

rediscussão da matéria.

 Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 386857 Nr: 601-73.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ZILA RECH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 386857.

Vistos etc.

I – Defiro a tentativa de localização de bens, em nome da devedora, pelo 

Sistema Renajud, procedendo o bloqueio da transferência nos veículos 

existentes.

II - Cumprida a determinação judicial com a efetivação de bloqueio de 

veículos, intime a executada por ARMP e o exequente, na pessoa de seu 

patrono constituído, via DJE, para manifestação em 05 (cinco) dias.

III – Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 09 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 410731 Nr: 6778-19.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERILO GERCIAS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISTELA CLARO ALLAGE 

- OAB:4200/MT

 .Código nº 410731.

Vistos etc.

Intime a parte credora para promover o andamento do feito, indicando 

bens passíveis de penhora, para satisfação da dívida, juntando, inclusive 

o demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 09 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 451945 Nr: 7124-62.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPAMINONDAS RAMOS DE VASCONCELOS, NEUZA 

MARIA TOLENTINO RAMOS DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO AFONSO DA SILVEIRA, NANCI 

TEREZINHA HENRIQUE DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 451945.Vistos etc.Observa-se dos autos que os devedores 

foram citados pessoalmente à fls. 52 e 63. Entretanto, as tentativas para 

intimação acerca dos atos processuais restaram infrutíferas.No curso do 

processo fora deferida a penhora sobre o imóvel nº 14.768, do CRI local. 

Ainda, consta gravado no referido bem a hipoteca cedular de 1º grau em 

favor do Banco Bradesco S.A (fls. 108-v).Da penhora, os executados 

foram intimados via edital, quedando-se inertes, sendo determinada a 

avaliação do imóvel.Não consta dos autos, a intimação do credor 

hipotecário acerca da penhora e avaliação e tampouco que houve a 

intimação dos executados acerca da avaliação, ocorrendo apenas a 

intimação dos mesmos acerca das datas das hastas públicas, conforme já 

mencionado na decisão à fls. 191.As praças restaram negativas e, em 

razão disso o credor pugnou pela adjudicação do bem (fls. 172/173).O 

exequente interpôs Embargos de Declaração alegando contradição na 

decisão à fls. 191, com a proferida à fls. 149 e documentos à fls. 152/153 

e 166/167, arguindo, ainda, a inexistência de nulidades a serem sanadas e 

reiterando o pedido de adjudicação (fls. 192/194).Decido.(...).Portanto, por 

não vislumbrar qualquer contradição na decisão atacada, e por entender 

que o recurso interposto de trata de mero inconformismo da parte, rejeito 

os embargos de declaração interpostos. Mantenho a decisão em todos os 

seus termos e fundamentos.Em relação a penhora realizada nos autos, 

determino o cumprimento dos itens “II” e “III” à fls. 191, bem como a 

expedição de edital para intimação dos executados acerca da 

avaliação.Ainda, intime o credor hipotecário acerca da penhora e da 

avaliação, nos termos do artigo 835, §3º, do CPC.O pedido de adjudicação 

do bem penhorado será analisado após o cumprimento das determinações 

acima descritas.Expeça o necessário. Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 08 

de janeiro de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 703984 Nr: 11961-63.2011.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIOSAN BARBOSA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 .Código nº 703984.

Ação Penal

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Mariosan Barbosa dos Anjos

Vistos etc.

 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu DENÚNCIA contra MARIOSAN 

BARBOSA DOS ANJOS, qualificado aos autos, como incurso nas sanções 

do artigo 54, da Lei 9.605/98.

No curso do processo o denunciado obteve o benefício da suspensão 

condicional do processo, nos termos do art. 89, da Lei 9.099/95 (fls. 86) e 

cumpriu integralmente as condições impostas (fls. 88).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

O parágrafo 5º do art. 89, da Lei nº 9.099/95, estabelece que expirado o 

prazo da suspensão concedida sem que haja revogação, o juiz declarará 

extinta a punibilidade.

No caso presente, os autores do fato cumpriram as condições que lhe 

foram impostas, cabendo assim a extinção da punibilidade do acusado.

Diante do exposto, julgo extinta a punibilidade de MARIOSAN BARBOSA 

DOS ANJOS, brasileiro, casado, pintor, portador do RG nº 12434523 

SSP/MT, inscrito no CPF nº 697.749.351-87, filho de Mario dos Anjos e 

Erotides Barbosa dos Anjos, residente e domiciliado na Avenida Canidé nº 

2153, Jardim Rondônia, nesta cidade, nos termos do dispositivo suso 

mencionado.

Oficie a entidade “ARPAA – Associação Rondonopolitana de Proteção de 

Animais Abandonados”, para prestação de contas dos valores recebido, 
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encaminhando cópia dos documentos à fls. 86 e 87.

Oficie como requerido pelo parquet no item “1” à fls. 111, encaminhando 

as cópias necessárias para tal desiderato.

Custas “ex lege”.

Com o trânsito em julgado, arquivem os autos.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 09 de janeiro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 709322 Nr: 4239-41.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA SILVA VILARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Em face do exposto, indefiro o pedido formulado pelo executado à fls. 

131/143 e mantenho o bloqueio judicial dos valores efetuados na sua 

conta bancária. Intime. Cumpra. 2.0 – DO PLEITO FORMULADO PELA 

EXEQUENTE À FLS. 126/129. Defiro o pedido de levantamento de valores 

formulado pela exequente à fls. 126/129, da quantia bloqueada pelo 

Sistema Bacenjud à fls. 116/117, na importância de R$ 1.447,98 (um mil 

quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), 

observando os dados bancários da credora à fls. 126. Ainda, defiro o 

pedido de penhora e remoção da motocicleta HONDA CG 125 FAN, cor 

preta, Ano Fab/Mod 2010/2010, Placa NJA-7390, Chassi 

9C2JC4120AR131794, bloqueado pelo Sistema Renajud (fls. 118), 

depositando-os nas mãos do representante legal da credora, 

compromissando-a, nos termos dos artigos 835, IV e 840, II, §1º, do 

CPC.Para cumprimento da ordem judicial, deverá ser observado o 

endereço declinado à fls. 126-v. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 732317 Nr: 12551-69.2013.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUSTIN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO APARECIDO ALVES 

FERREIRA - OAB:8102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 732317.

Ação Monitória

Autor: Damasceno Comércio de Materiais para construção Ltda

Ré: Austin Engenharia Ltda

Vistos etc.

DAMASCENO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, 

devidamente qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO MONITÓRIA em 

face de AUSTIN ENGENHARIA LTDA, também qualificada no processo.

A requerente no curso do processo pugnou pela extinção do feito, ante a 

dificuldade na localização da empresa requerida (fls. 105).

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

A hipótese é de extinção, não necessitando da anuência da parte 

contrária, tendo em vista que a angularização processual não se 

aperfeiçoou.

 Ex positis, homologo a desistência apresentada pelo requerente, para os 

fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo 

extinta a presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil. Custas processuais já recolhidas. Deixo de condenar a 

demandante ao pagamento de honorários advocatícios uma vez que a 

angularização processual não se aperfeiçoou. Transitada em julgado ou 

havendo a desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os 

autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 09 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 733133 Nr: 13197-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAVINTON JOSE SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON LUIZ CREMONEZ, JOAO 

CREMONEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 733133.

Vistos etc.

1.0 - Devidamente intimado acerca do bloqueio o devedor João Cremonez 

quedou-se inerte (fls. 105). Assim, converto a indisponibilidade em 

penhora, do valor bloqueado pelo Sistema BacenJud à fls. 94, no importe 

de R$ 2.169,52 (dois mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta e dois 

centavos), dispensando a lavratura de termo.

 Proceda a transferência dos valores para a conta judicial única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o artigo 

854, §5º, do CPC.

Após a vinculação da quantia ao presente feito, expeça alvará para 

levantamento do valor em favor do credor na conta bancária indicada à 

fls. 98/99, observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ.

2.0 – Intime o credor para juntar o demonstrativo de débito atualizado, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

3.0 – Defiro a pesquisa pelo sistema Renajud, buscando a localização de 

bens em nome dos devedores, efetuando o bloqueio da transferência dos 

veículos existentes.

 Cumprida a determinação judicial com a efetivação de bloqueio de 

veículos, intime os executados por ARMP e o exequente, via DJE, para 

manifestação em 05 (cinco) dias.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 346580 Nr: 2011-40.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAILDE HILDA DA SILVA, PAULA ADRIANA DUARTE 

SOARES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADRIANO FERNANDES DE 

OLIVEIRA, WILSON BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA ADRIANA D. S. FIGUEIRA 

- OAB:OAB-MT 8.336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO VINICIUS AMOROSO 

- OAB:

 .Código nº 346580.

Vistos etc.

Consta à fls. 462/464, acordo formalizado entre a exequente e o devedor 

Wilson Barbosa de Oliveira.

Ocorre que a condenação imposta aos autos é solidária, vez que ambos 

os requeridos foram condenados ao pagamento da obrigação constante 

na r. sentença à fls. 252/253.

Assim, intime a exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, declinar se o 

acordo abrange o executado Espólio de Adriano Fernandes de Oliveira, o 

que ensejará na baixa do bloqueio do veículo à fls. 367 e a consequente 

renúncia do remanescente do crédito existente nos autos.

 Por fim, remeta os autos à contadoria judicial para apuração do valor das 

custas processuais e, após intime o devedor Wilson Barbosa de Oliveira, 

para recolhimento em 05 (cinco) dias, conforme consignado no item “4” do 

acordo à fls. 463.
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Após, conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 351509 Nr: 6606-82.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, SERGIO 

HENRIQUE GUARESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ZAMPIERI, JOSE SEBASTIAO DE 

CAMPOS SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SEBASTIAO DE 

CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203/MT, ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 .Código nº 351509.

Ação de Cumprimento de Sentença

Exequente: Sérgio Henrique Guareschi

Executado: Roberto Zampieri e outro

Vistos etc.

SÉRGIO HENRIQUE GUARESCHI, qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra ROBERTO ZAMPIERI e 

outro, também qualificados no processo.

 No prazo para cumprimento voluntário da obrigação, os devedores 

efetuaram o depósito do valor total do débito (fls. 324).

O exequente pugnou pelo levantamento da quantia à fls. 325.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Observa-se que o valor depositado nos autos, satisfaz a integralidade do 

débito.

Ex positis, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente execução ante o cumprimento da obrigação. 

Determino a expedição de Alvará para levantamento da quantia de R$ 

589,53 (quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos) e 

de seus acréscimos em favor do exequente na conta bancária indicada à 

fls. 325. Cumpra a Sra. Gestora a parte final da decisão à fls.319-v, 

expedindo o necessário. Transitada em julgado, ou havendo desistência 

do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 09 de janeiro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418151 Nr: 594-13.2009.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

MEDICOS E PROF. DE SAUDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDREIA REINHEIMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT/4677, FRANCISRAY ARTHUR SANTOS 

ALVES - OAB:MT 18798, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:MT/9247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELA CABETTE 

DE ANDRADE, para devolução dos autos nº 594-13.2009.811.0003, 

Protocolo 418151, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 447667 Nr: 2846-18.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE FERREIRA SOARES AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR PICCINI NUNES, ELETRICA CONFIANÇA 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452/MT

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes na presente 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (fls. 506/511), devendo a execução 

seguir seu trâmite normal.Deixo de condenar os executados ao pagamento 

de honorários advocatícios, por ser incabíveis à espécie.3.0 – DO PEDIDO 

DA CREDORA (FLS. 515/519).Antes de analisar o pedido de penhora on 

line, intime a exequente na pessoa do patrono constituído para que traga 

aos autos o demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Proceda a transferência do valor bloqueado à fls. 486 para a Conta 

Única Judicial. Após, proceda o levantamento do valor à fls. 486 em favor 

da credora, na conta indicada à fls. 518/519 observando os termos do 

Provimento nº 16/2011-CGJ.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 08 de janeiro 

de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 701547 Nr: 9525-34.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO DE BARROS TOME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADAO - DISTRIBUIÇÃO, COMERCIO E 

INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 .Código nº 701547.

Vistos etc.

Por se tratar de verba incontroversa, determino a expedição de alvará 

para levantamento do valor depositado pela executada à fls. 172, no 

quantum de R$ 12.175,96 (doze mil, cento e setenta e cinco reais e 

noventa e seis centavos) e seus acréscimos em favor do credor na conta 

bancária indicada à fls. 158.

Após, remeta os autos à contadoria judicial para apurar eventual 

remanescente do débito.

Vindo o cálculo, dê-se vista as partes para manifestação em 05 (cinco) 

dias.

Expeça o necessário. Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 703780 Nr: 11757-19.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - 

OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747/SP

 .Código nº 703780.

Ação de Cumprimento de sentença

Exequente: Genésio Borges de Oliveira

Executada: Disal Administradora de Consórcios Ltda

Vistos etc.

GENÉSIO BORGES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE COBRANÇA convertida em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em 

face de DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, também 

qualificada no processo.
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 No curso do processo o exequente renunciou ao saldo remanescente do 

débito declinado no cálculo à fls. 295, dando como liquidada a obrigação 

pelo valor já levantado nos autos (fls. 314). Vieram-me os autos 

conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, nos termos do artigo 924, incisos II e IV, do Código de Processo 

Civil, julgo extinta a presente execução ante a satisfação da obrigação 

principal e a renúncia do saldo remanescente à fls. 295. Custas já 

recolhida. Cumpra a Sra. Gestora o disposto no item “II” da decisão à fls. 

308. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 09 de janeiro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 713119 Nr: 8220-78.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL DE MATO 

GROSSO - SICRED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL SOUZA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 Código Processo nº 713119Vistos etc.O credor requer seja expedido 

ofício à instituição financeira detentora do domínio sobre veículo M. Benz 

1313, Placa JYS 6478, em poder do executado.Em se tratando de 

execução, o devedor responde com seus bens pelo cumprimento de suas 

obrigações, conforme princípio da responsabilidade patrimonial adotado no 

art. 789, do CPC, que dispõe:"Art. 789. O devedor responde com todos os 

seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, 

salvo as restrições estabelecidas em lei."A lei prevê proteção para certos 

bens, que não podem ser penhorados para garantia de execução. São 

aqueles descritos nos artigos 832 e 833, do CPC, in verbis:"(...), passou a 

impedir a penhora de bens dados em alienação fiduciária."Art. 7º-A. Não 

será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária 

nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre 

concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do 

bem, nos termos do art. 2º."Nesse sentido:"(...))Por conseguinte, a 

constrição sobre os direitos creditícios do executado sobre o automóvel é 

plena possível.E mais, pela informação prestada pela instituição financeira, 

o devedor foi possuidor do contrato do grupo 136/046, o qual se encontra 

quitado (fls. 142), no entanto existe a restrição financeira pela não 

solicitação do consorciado, pois necessita do pagamento de taxa para 

liberação do veículo perante o Órgão competente, conforme anexo.Dessa 

forma, defiro o pedido de penhora formulado pelo credor à fls. 147/148. 

Oficie à instituição financeira cientificando-a desta decisão, bem como 

para que se abstenha de promover a transferência do automotor a quem 

quer que seja, sem autorização deste Juízo.Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário.Rondonópolis - MT, 08 de janeiro de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 760208 Nr: 13456-40.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON ROSA PARISE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18.808/MT

 CD. PROC. 760208

Vistos etc.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu DENÚNCIA contra MAYCON 

ROSA PARISE, qualificado aos autos, como incurso nas sanções do artigo 

54, caput, da Lei 9.605/98.

No curso do processo o denunciado obteve o benefício da suspensão 

condicional do processo, nos termos do art. 89, da Lei 9.099/95 e 

mediante as condições propostas pelo parquet, conforme consta à fls. 61.

Consoante se verifica aos autos, o denunciado cumpriu integralmente as 

condições impostas (fls. 67).

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

O parágrafo 5º do art. 89, da Lei nº 9.099/95, estabelece que expirado o 

prazo da suspensão concedida sem que haja revogação, o juiz declarará 

extinta a punibilidade.

No caso presente, o autor do fato cumpriu as condições que lhe foram 

impostas, cabendo assim a extinção da punibilidade do acusado.

Diante do exposto, julgo extinta a punibilidade de MAYCON ROSA PARISE, 

brasileiro, solteiro, vendedor, portador do RG nº 25423061 SSP/MT, 

inscrito no CPF nº 051.630.251-55, filho de Lindilene Rosa Parise e Aldamir 

Livio Parise, residente e domiciliado à Rua 02, nº 334, Bairro Jardim 

Assunção, nos termos do dispositivo suso mencionado.

Custas “ex lege”.

Com o trânsito em julgado, arquivem os autos.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 10 de janeiro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 787853 Nr: 9370-89.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON MOURA GALVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 787853

Vistos etc.

À fls. 63, consta a informação que houve o falecimento do executado, e 

até o presente momento não houve a habilitação voluntária de seus 

sucessores.

 Assim, suspendo o andamento nos termos do artigo 313, I, §2º, II, do CPC 

e, determino que o advogado da autora promova a citação do espólio, na 

pessoa do inventariante, se houver, ou de seus herdeiros, no prazo de 02 

(dois) meses.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 802158 Nr: 15260-09.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G D COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOTO CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 802158.

Vistos etc.

Consta na certidão à fls. 152, que embora devidamente citada para 

cumprir a obrigação, a requerida não efetuou o pagamento do débito, 

tampouco ofereceu embargos monitórios.

Desse modo, determino a conversão do pedido monitório em processo 

executivo. Anote o necessário.

Intime a credora para juntar o demonstrativo de débito atualizado, bem 

como indicar bens passíveis de penhora para cumprimento do dispositivo 

final da decisão à fls. 79-v.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 09 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018524/1/2018 Página 465 de 679



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 808665 Nr: 17560-41.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ESTELA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO, 

LOSANDO PROMOÇÕES DE VENDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO AVILA 

NUNES GUIMARAES - OAB:25714, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - 

OAB:24233 OAB / DF

 .Código nº 808665.

Ação de Cumprimento de Sentença

Exequente: Maria Estela dos Santos

Executados: HSBC Bank Brasil S.A - Banco Múltiplo e outra

Vistos etc.

MARIA ESTELA DOS SANTOS, qualificada nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra HSBC BANK BRASIL S.A - 

BANCO MÚLTIPLO e LOSANGO PROMOÇÕES E VENDA LTDA, também 

qualificados no processo.

 Antes da intimação para cumprir a obrigação, o executado HSBC Bank 

Brasil S.A efetuou o pagamento do valor da condenação (fls. 197-v).

A exequente concordou com a quantia depositada e pugnou por seu 

levantamento (fls. 200).

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente execução ante a satisfação da obrigação. Expeça 

Alvará para levantamento do quantum de R$ 9.766,41 (nove mil, 

setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos) e seus 

acréscimos em favor da exequente na conta bancária indicada à fls. 200, 

observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ. Remeta os autos 

ao cartório distribuidor para apuração do valor das custas processuais 

nos termos da condenação à fls. 41, intimando os devedores para 

pagamento de sua cota parte, no prazo de 05 (cinco) dias. Havendo o 

decurso do prazo sem o devido recolhimento, providencie a Sra. Gestora 

os atos necessários para o apontamento do crédito no cartório de 

protesto de títulos desta Comarca. Após, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 08 de janeiro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 812359 Nr: 236-04.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPRESSO RUBI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, considerando que não houve o recolhimento das custas 

iniciais, julgo extinto o processo, com amparo no artigo 485, IV e X c/c 

artigo 290, ambos do CPC. Condeno a autora ao pagamento das 

custas/despesas iniciais (fls. 54/55). Deixo de condená-la ao pagamento 

dos honorários advocatícios, vez que a angularização processual não e 

aperfeiçoou. Anote o nome da devedora das custas processuais no 

Cartório Distribuidor, conforme o disposto no item 2.14.11 da CNGC/MT. 

Transitada em julgado remeta os autos ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C.Rondonópolis - MT, 09 de janeiro de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 814638 Nr: 1061-45.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO FIGUEIREDO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 16484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, considerando que não houve o recolhimento das custas 

iniciais, julgo extinto o processo, com amparo no artigo 485, IV e X c/c 

artigo 290, ambos do CPC. Condeno o autor ao pagamento das 

custas/despesas iniciais (fls. 148). Deixo de condená-lo ao pagamento 

dos honorários advocatícios, vez que a angularização processual não e 

aperfeiçoou. Anote o nome do devedor das custas processuais no 

Cartório Distribuidor, conforme o disposto no item 2.14.11 da CNGC/MT. 

Transitada em julgado remeta os autos ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C.Rondonópolis - MT, 09 de janeiro de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 837571 Nr: 7873-06.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA BEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBF AGROPECUARIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 Código Processo nº. 837571Vistos etc.O princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC.Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”:“O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé.O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.”(...)”.Assim, antes de 

sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação 

específica acerca das questões de fato e direito supostamente 

controvertidas.Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a 

possibilidade de audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 

357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação 

específica acerca das provas, o que garante a celeridade do 

processo.Destarte, visando garantir a efetiva participação dos litigantes 

quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as parte 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência.Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo.A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação.Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002970-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELVANIR PEREIRA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O (ADVOGADO)

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (RÉU)

EBAZAR.COM.BR. LTDA (RÉU)
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DUBLOES INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002970-71.2017.8.11.0003 Visto em correição. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Quanto ao pedido de antecipação de tutela, o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 

2015, prevê a possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo como 

requisitos para tal a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Analisando a documentação carreada aos autos, observa-se 

que a demandante realmente efetuou em seu nome contrato com a 

requerida. Não consta nos autos qualquer documento capaz de 

comprovar a irregularidade da cobrança perpetrada pela ré, de modo que 

a dívida é questionável e, portanto, não assiste razão à demandante 

quanto ao pleito antecipatório. In casu, vê-se a ausência de suficiente 

verossimilhança do direito alegado o que obsta o deferimento da medida 

pleiteada, eis que não há nos autos documentos que comprovem por si só 

as alegações da parte autora. Fredie Didier Jr. assevera que: “A prova 

inequívoca deve conduzir o magistrado a um juízo de probabilidade, 

verossimilhança sobre os fatos narrados. O juízo de verossimilhança é 

aquele que permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos, a um 

‘elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo autor’. É 

imprescindível acrescentar que a verossimilhança refere-se não só à 

matéria de fato, como também à plausibilidade da subsunção dos fatos à 

norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. O magistrado 

precisa avaliar se há probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e 

quais as chances de êxito do demandante.” (Curso de Direito Processual 

Civil, volume 2, página 490). Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar 

a instrução processual no presente caso, principalmente porque inexiste o 

dano irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, na ausência de 

provas quanto aos requisitos necessários a tutela antecipada, indefiro o 

pedido. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista 

estarem presentes os requisitos legais. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 09 de agosto de 2017. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1003212-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL MOREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

MOTO CAMPO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003212-30.2017.8.11.0003 Visto em correição. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Quanto ao pedido de antecipação de tutela, o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 

2015, prevê a possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo como 

requisitos para tal a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. In casu, vê-se a ausência de suficiente verossimilhança do 

direito alegado o que obsta o deferimento da medida pleiteada, eis que não 

há nos autos documentos que comprovem por si só as alegações da parte 

autora. Fredie Didier Jr. assevera que: “A prova inequívoca deve conduzir 

o magistrado a um juízo de probabilidade, verossimilhança sobre os fatos 

narrados. O juízo de verossimilhança é aquele que permite chegar a uma 

verdade provável sobre os fatos, a um ‘elevado grau de probabilidade da 

versão apresentada pelo autor’. É imprescindível acrescentar que a 

verossimilhança refere-se não só à matéria de fato, como também à 

plausibilidade da subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos 

efeitos pretendidos. O magistrado precisa avaliar se há probabilidade de 

ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do 

demandante.” (Curso de Direito Processual Civil, volume 2, página 490). 

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no 

presente caso, principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de 

difícil reparação. Ante o exposto, na ausência de provas quanto aos 

requisitos necessários a tutela antecipada, indefiro o pedido. Defiro, no 

entanto, o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 09 de agosto de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000232-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE VIGOLO (REQUERENTE)

AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA (REQUERENTE)

glaucia albuquerque brasil (REQUERENTE)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (REQUERENTE)

AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA (REQUERENTE)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA (REQUERENTE)

BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

SEMEARE AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)
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FAZENDA SAO BENEDITO LTDA (REQUERENTE)

W W AGROPECUARIA LTDA. (REQUERENTE)

FAZENDA SAO JORGE LTDA (REQUERENTE)

FAZENDA SAO JOSE LTDA (REQUERENTE)

FAZENDA SAO MATEUS LTDA (REQUERENTE)

GERALDO VIGOLO (REQUERENTE)

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO (REQUERENTE)

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FONSECA FERREIRA OAB - SP323650 (ADVOGADO)

IVO WAISBERG OAB - SP146176 (ADVOGADO)

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO)

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO)

BEATRIZ LEITE KYRILLOS OAB - SP329722 (ADVOGADO)

BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA OAB - SP248704 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS MARIA FERNANDES (REQUERIDO)

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BANCO BTG PACTUAL S.A. (REQUERIDO)

BANCO ORIGINAL S/A (REQUERIDO)

HOLCO MAN LIMITED (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

NIDERA SEMENTES LTDA. (REQUERIDO)

DU PONT DO BRASIL S A (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EMBRAER S.A. (REQUERIDO)

GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

POSTO SIMON LTDA (REQUERIDO)

EDSON JUNIOR CLAUDIO (REQUERIDO)

CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

BANCO DA CHINA BRASIL S.A (REQUERIDO)

NOVA AURORA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

SCF COMPANHIA ADMINISTRADORA DE BENS (REQUERIDO)

ELETROMAQUINAS MECANICA ELETRICA E AUTOPECAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

BANCO FIDIS S/A (REQUERIDO)

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA (REQUERIDO)

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

LOESER E PORTELA- ADVOGADOS (REQUERIDO)

PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

PACAEMBU AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA (REQUERIDO)

ECOPATIO LOGISTICA CUBATAO LTDA (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

CADORE BIDOIA & CIA LTDA (REQUERIDO)

JEFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA (REQUERIDO)

RAGHIANT, TORRES & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 

(REQUERIDO)

IPESA DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

INQUIMA LTDA (REQUERIDO)

GIDEOLI TUBOS VALVULAS E CONEXOES IMPORTADORA E 

EXPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

CASCAVEL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

HIPER MERCADO GOTARDO LTDA (REQUERIDO)

ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (REQUERIDO)

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (REQUERIDO)

EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA (REQUERIDO)

AUTO POSTO LOS ANGELES LTDA (REQUERIDO)

MURIEL, MEDICI, FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (REQUERIDO)

RABOBANK CURACAO N.V. (REQUERIDO)

VALE DA SERRA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (REQUERIDO)

G O ZUCCHI & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

GRACA ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERIDO)

AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERIDO)

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA 

(REQUERIDO)

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (REQUERIDO)

ASR PNEUS LTDA (REQUERIDO)

KOMLOG IMPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA (REQUERIDO)

PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

SAP BRASIL LTDA (REQUERIDO)

SIMON TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

SILVA & VERDERIO DA SILVA LTDA (REQUERIDO)

WF AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

MACEDO & SOUZA LTDA (REQUERIDO)

IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA (REQUERIDO)

GUIMARAES CENTRO NORTE SERVICOS MECANICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

MOL (BRASIL) LTDA (REQUERIDO)

GUIMARAES TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

PRIORE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

BIAVATTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

ROTA OESTE MAQUINAS LTDA (REQUERIDO)

BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

SENA RONDONOPOLIS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (REQUERIDO)

BRASIL-DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (REQUERIDO)

RODOLFO TERRENGUI NETO (REQUERIDO)

TEREZA CARVALHO TEIXEIRA (REQUERIDO)

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 

(REQUERIDO)

MONSANTO DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

SALVADOR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. (REQUERIDO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERIDO)

BAYER S.A. (REQUERIDO)

AUTO MOLAS PARANATINGA LTDA - EPP (REQUERIDO)

UNISOJA S/A (REQUERIDO)

DACAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

AGRICOLA HORIZONTE LTDA (REQUERIDO)

DRANKA E FILHO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (REQUERIDO)

G A BAZANA POSTO DE MOLAS E MECANICA - EPP (REQUERIDO)

A. P. BAZANA PRESTADORA DE SERVICO - ME (REQUERIDO)

GELSIO POSSER & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

LUFIL LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

DINAMICA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

E. A. K. TREIB PAPELARIA - ME (REQUERIDO)

BANCO PINE S/A (REQUERIDO)

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERIDO)

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

BASF SA (REQUERIDO)

MONSOY LTDA (REQUERIDO)

POSTO R7 LTDA (REQUERIDO)

ANDERSON NEVES DE FREITAS (REQUERIDO)

OCTANTE SECURITIZADORA S.A (REQUERIDO)

SUL PECAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ARLEI DE MOURA MUNIZ - ME (REQUERIDO)

C WONDRACEK - EPP (REQUERIDO)

RONDOFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP (REQUERIDO)
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ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

JOSE ALBERTO AMARO DA SILVA 24991104220 (REQUERIDO)

D M P INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

SHIGAKI OMOTO & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. 

(REQUERIDO)

MARCIO O DANTAS - ME (REQUERIDO)

PNEU TECH LTDA - EPP (REQUERIDO)

COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

OSVALDO LIMA COSTA - ME (REQUERIDO)

PETROLUZ DIESEL LTDA (REQUERIDO)

G. A. COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (REQUERIDO)

VALDIR INACIO MAHL (REQUERIDO)

ELAINE NADALIN - ME (REQUERIDO)

SS SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO INDUSVAL SA (REQUERIDO)

FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA (REQUERIDO)

NOBLE BRASIL S.A. (REQUERIDO)

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (REQUERIDO)

SORAIA GHATTAS ARAGAO - ME (REQUERIDO)

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

BRF S.A. (REQUERIDO)

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

KOPPERT DO BRASIL SISTEMAS BIOLOGICOS LTDA (REQUERIDO)

INVIOLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME (REQUERIDO)

AUTO ELETRICA SANTA CLARA LTDA - ME (REQUERIDO)

MIGNOT ROCHA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO ABC BRASIL S.A. (REQUERIDO)

MARCOS GONCALVES GOMES (REQUERIDO)

BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

ORESTES DA SILVA TARGINO (REQUERIDO)

CAROLINA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

LEANDRO MOTTA DA SILVA (REQUERIDO)

MACDERMID AGRICULTURAL SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA. (REQUERIDO)

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. (REQUERIDO)

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (REQUERIDO)

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (REQUERIDO)

ELETRICA SERPAL LTDA (REQUERIDO)

GUIMARAES AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

DISTRIBUIDORA DE PECAS RONDONOPOLIS LTDA. - EPP (REQUERIDO)

GILBERTO DE ESPINDULA - ME (REQUERIDO)

ABG COMERCIO DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

FABIANO & LOURENCO LTDA - ME (REQUERIDO)

GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP (REQUERIDO)

CAIADO PNEUS LTDA (REQUERIDO)

FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA (REQUERIDO)

MERCESCANIA PECAS E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REQUERIDO)

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERIDO)

SK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

ANTONIO GOMES JARDIM NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA OAB - MT0016451A-O (ADVOGADO)

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA OAB - RJ163989 (ADVOGADO)

RAPHAEL NEHIN CORREA OAB - SP122585 (ADVOGADO)

CLELIO MARCONDES FILHO OAB - SP66313-O (ADVOGADO)

DANIEL VINICIO ARANTES NETO OAB - SC18600 (ADVOGADO)

RUY COPPOLA JUNIOR OAB - SP165859 (ADVOGADO)

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO)

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

ANA CAROLINA GONCALVES DE AQUINO OAB - SP373756 

(ADVOGADO)

CARLOS HENRIQUE SPESSOTO PERSOLI OAB - SP138630 (ADVOGADO)

VALDEMIR SOUSA CORDEIRO OAB - MG86727 (ADVOGADO)

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590/O-O (ADVOGADO)

VALDIR APARECIDO DE ALMEIDA OAB - SP144885 (ADVOGADO)

ANDRE ARCHETTI MAGLIO OAB - SP0125665A (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PEDRO FROTA MENANDRO DE VASCONCELLOS OAB - MT21782/B 

(ADVOGADO)

LEANDRO BUENO FONTE OAB - SP271952 (ADVOGADO)

LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS OAB - SP373801 (ADVOGADO)

EDUARDO LORENZETTI MARQUES OAB - SP104543 (ADVOGADO)

DANIEL DE AGUIAR ANICETO OAB - SP232070 (ADVOGADO)

NATALIA YAZBEK ORSOVAY OAB - SP345301 (ADVOGADO)

JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS OAB - SP257907 (ADVOGADO)

MARLOS LUIZ BERTONI OAB - PR0044933A (ADVOGADO)

DANTHE NAVARRO OAB - SP315245 (ADVOGADO)

JULIANA VISCONTE MARTELI OAB - SP186181 (ADVOGADO)

FERNANDO LOESER OAB - SP120084 (ADVOGADO)

LETICIA BRESSAN OAB - SP126253 (ADVOGADO)

THAISA MICCOLI SILVA OAB - SP347921 (ADVOGADO)

MILENA GROSSI DOS SANTOS MEYKNECHT OAB - SP292635 

(ADVOGADO)

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES OAB - MT0004834A 

(ADVOGADO)

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT0005237A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

BRUNO DELGADO CHIARADIA OAB - SP177650 (ADVOGADO)

FRANCIELE APARECIDA NATEL GLASER DA SILVA OAB - PR50586 

(ADVOGADO)

LUCIA MARIA TORRES FARIAS OAB - MS0008109A (ADVOGADO)

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO OAB - SP0144880A (ADVOGADO)

ARMIN LOHBAUER OAB - SP231548 (ADVOGADO)

WILTON CORDEIRO GUEDES OAB - MS9282 (ADVOGADO)

ORLANDO SILVA NETTO OAB - SP293870 (ADVOGADO)

JULIANA DE CARVALHO VIANNA OAB - SP333450 (ADVOGADO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

CAMILLA LEITE DUARTE OAB - GO45646 (ADVOGADO)

JULIANA PAULA SARTORE DONINI OAB - SP263434 (ADVOGADO)

MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA OAB - RJ92518 

(ADVOGADO)

RAPHAEL GODINHO PEREIRA OAB - GO23557 (ADVOGADO)

ELTON FERNANDES REU OAB - SP185631 (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

ANA LUISA BARBOSA BARRETO OAB - SP315180 (ADVOGADO)

ARCIDES DE DAVID OAB - SC9821-A (ADVOGADO)

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO)

LEONARDO LUIZ TAVANO OAB - SP173965 (ADVOGADO)

VLADIMIR OLIVEIRA BORTZ OAB - SP147084 (ADVOGADO)

MARCUS VINICIUS CABULON OAB - PR38226 (ADVOGADO)

MELISE CEZIMBRA MELLO OAB - RS54042 (ADVOGADO)

TALITA DOMINGUES MARTINS DA SILVA CABRERA OAB - PR51938 

(ADVOGADO)

AUGUSTO JORGE SACHETO OAB - SP133086 (ADVOGADO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O (ADVOGADO)

KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE OAB - SP256534 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP0188846A 

(ADVOGADO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074/O (ADVOGADO)

CLAUDIA REGINA FIGUEIRA OAB - SP286495 (ADVOGADO)

CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO OAB - SP98473 (ADVOGADO)

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO)

VITOR CARVALHO LOPES OAB - RJ131298 (ADVOGADO)

ROBERTO CESAR DA SILVA OAB - MT11994/O (ADVOGADO)

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI OAB - MT0013739A 

(ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO)
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ALINE DE OLIVEIRA TELES OAB - MT16154/O (ADVOGADO)

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA OAB - SP206727 (ADVOGADO)

GUILHERME FERNANDES GARDELIN OAB - SP132650 (ADVOGADO)

MARIA ISABEL VERGUEIRO DE ALMEIDA FONTANA OAB - SP285743 

(ADVOGADO)

MARCELLA MARY VEIGA SOUZA OAB - SP389979 (ADVOGADO)

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO)

CHARLES ISIDORO GRUENBERG OAB - SP198636 (ADVOGADO)

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO)

Itamar Dall'Agnol OAB - PR36775 (ADVOGADO)

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615 

(ADVOGADO)

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT0010962A (ADVOGADO)

JULIANO MARTIM ROCHA OAB - SP253333 (ADVOGADO)

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521/O (ADVOGADO)

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945/B-B (ADVOGADO)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928/O-O (ADVOGADO)

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381/O 

(ADVOGADO)

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

LUIZ CARLOS CACERES OAB - PR26822 (ADVOGADO)

MARCELO SALVI OAB - SC40989 (ADVOGADO)

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO)

ROGERIO BERGONSO MOREIRA DA SILVA OAB - SP182961 

(ADVOGADO)

JOSE ANTONIO MOREIRA OAB - SP62724 (ADVOGADO)

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI OAB - SP257093 (ADVOGADO)

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO)

GUILHERME LAUER MURTA OAB - MT16361/A (ADVOGADO)

ANTONIO FERNANDO MANCINI OAB - MT1581/O (ADVOGADO)

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT0002915A-A (ADVOGADO)

FERNANDO DAMASCENO PERES OAB - MT0012553A (ADVOGADO)

ANA MARIA BARCELOS FILHA OAB - GO0034095A-A (ADVOGADO)

OSMAR ARCIDIO MAGGIONI OAB - MT12370/A (ADVOGADO)

ALEXANDRE VIEGAS OAB - MT9321/A (ADVOGADO)

WALDEMAR DECCACHE OAB - RJ46590 (ADVOGADO)

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - SP130124 

(ADVOGADO)

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI OAB - MT14733/A (ADVOGADO)

ALAN SALVIANO DOS SANTOS OAB - MT0012851A-B (ADVOGADO)

GIULIANO DIAS DE CARVALHO OAB - SP262650 (ADVOGADO)

KAREN DA SILVA REGES OAB - SP185010 (ADVOGADO)

Claudia Rejeanne da Silva Saravy OAB - MT6354/O (ADVOGADO)

RICARDO CHOLBI TEPEDINO OAB - SP143227 (ADVOGADO)

FERNANDA GIBERTONI OAB - SP296757 (ADVOGADO)

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO)

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO)

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO OAB - MT0006174S 

(ADVOGADO)

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A (ADVOGADO)

BRUNO YOHAN SOUZA GOMES OAB - SP253205 (ADVOGADO)

WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA OAB - SP243806 (ADVOGADO)

ANDRE GUSTAVO VEDOVELLI DA SILVA OAB - SP216838 (ADVOGADO)

RENATO CESAR VIANNA GOMES OAB - SP59282-A (ADVOGADO)

ANA PAULA BRISON OAB - SP377138 (ADVOGADO)

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO)

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA OAB - SP315407 

(ADVOGADO)

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO)

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890 (ADVOGADO)

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO)

CHRISTINE FISCHER KRAUSS OAB - SP165263 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RODRIGO SANTOS DE CARVALHO OAB - MT0018026S (ADVOGADO)

 

Considerando que até o momento o setor de tecnologia da informação do 

E. TJMT não solucionou o problema encontrado para remeter a decisão 

que homologou o plano de recuperação judicial ao Diário da Justiça 

Eletrônico, CERTIFICO que, nesta data (22/01/2018) enviei a Decisão 

proferida no dia 20/10/2017, ID. 10373869, por vias administrativas ao DJE 

- Diário da Justiça Eletrônico COM PREVISÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO NO 

DJE EDIÇÃO N. 10185, DO DIA 24/01/2018, conforme documento anexo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010027-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA (AUTOR)

JOSE DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VERMONT LTDA (RÉU)

 

Vistos e Examinados. Cuida-se de petição inicial de AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita. Requer, em sede de tutela antecipada, que seja declarada a 

rescisão do contrato e seja a Ré compelida a não efetuar qualquer tipo de 

cobrança judicial ou extrajudicial em nome da Autora, bem como que 

impossibilite a Requerida de efetuar quaisquer restrições em nome da 

Requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de fixação 

de astreintes, em valor suficiente a desestimular eventual intento de 

resistir ou deixar de cumprir a ordem. Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC), 

razão pela qual a recebo. No tocante a tutela de urgência requerida, 

importante citar que o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim, analisando os autos, verifico a inexistência de 

elementos suficientes capazes de convencer-me acerca da 

verossimilhança das alegações da Autora, haja vista que não fez qualquer 

prova pelo menos inicial, acerca de descumprimento pela parte Ré. Neste 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 

TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO 

ARTIGO 273 DO CPC. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DO 

CONTRADITÓRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Para a concessão da 

tutela antecipada, necessário que se façam presentes os requisitos 

insculpidos no art. 273 do Código de Processo Civil, quais sejam, a 

verossimilhança do direito alegado (caput) e o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação (inciso I), que não restaram 

demonstrados. Necessidade de submeter a pretensão ao crivo do 

contraditório, visando propiciar manifestação da parte contrária e 

formação de juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada. 

Manutenção da decisão agravada. AGRAVO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO, COM BASE NO ARTIGO 557, CAPUT , DO CPC.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70064707557, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 11/05/2015). 

(TJ-RS - AI: 70064707557 RS , Relator: Liege Puricelli Pires, Data de 

Julgamento: 11/05/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 14/05/2015). Com estas considerações, INDEFIRO 
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o pedido de antecipação de tutela formulado pela Autora salientando que o 

pedido poderá ser revisto a qualquer tempo, se juntados novos 

documentos ao feito. Designo Audiência de Conciliação/Mediaçãopara o 

dia 06/04/2018 às 08e30h. A audiência será realizada na Sala de 

Audiência da 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários; consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, 

bem como proceda-se a intimação da parte autora. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado 

a partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010433-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SCHONS BOGASKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO MORAES OAB - MT0004732S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS AUTOR: MARCO ANTONIO SCHONS BOGASKI RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO 

Vistos e examinados. Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC) Não há pedido de tutela provisória. Designo Audiência de 

Conciliação/Mediaçãopara o dia 06/04/2018, às 08h00min. A audiência 

será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários; consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, 

bem como proceda-se a intimação da parte autora. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado 

a partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010470-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE DOS ANJOS MEIRELIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO JOAQUIM QUINEBRE OAB - MT0012196S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO BELCHIOR DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS REQUERENTE: CLEONICE DOS ANJOS MEIRELIS 

REQUERIDO: FLAVIO BELCHIOR DA SILVA DECISÃO Vistos e 

examinados. Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC) Não há pedido de tutela provisória. Designo Audiência de 

Conciliação/Mediaçãopara o dia 06/04/2018, às 09h00min. A audiência 

será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários; consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, 

bem como proceda-se a intimação da parte autora. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado 

a partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008114-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SILVEIRA CARVALHO (AUTOR)

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA CANDIDO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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RONDONÓPOLIS AUTOR: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA 

FERRAZ CARVALHO RÉU: MARISA CANDIDO DE OLIVEIRA DECISÃO 

Vistos e examinados. Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual por 

Inexecução Voluntária cumulada com Reintegração de Posse e Perdas e 

Danos e pedido de liminar. Estão presentes os requisitos da petição inicial 

(art. 319 do CPC) e peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC), razão pela qual a 

recebo. Pleiteia o Autor, a título de tutela antecipada, o deferimento de 

reintegração de posse, sob a alegação de que firmou contrato de 

instrumento particular de compra e venda com a demandada, cujo valor da 

transação imobiliária à época correspondia a R$ 12.470,00 e deveriam ser 

pagos em 57 parcelas mensais de R$ 210,00 e R$ 500,00 como arras, e 

que, no entanto, a demandada, após certo tempo, deixou de cumprir com 

suas obrigações contratuais, tornando-se inadimplente. Narra que a 

requerida deixou de pagar 038 parcelas tendo assim realizado um 

renegociação da dívida, cujo valor da parcela ficou convencionado em R$ 

320,00 em 88 parcelas mensais. Informa que a ré não teria pago nenhuma 

das 88 parcelas acima citadas e que o IPTU do imóvel também se encontra 

aberto, no valor total de R$7.527,96. Ocorre que para a concessão da 

antecipação de tutela, é indispensável que o postulante instrua a inicial 

com prova documental capaz de convencer o julgador acerca da 

verossimilhança do direito alegado (fumus boni iuris) e da necessidade 

emergencial da medida, em face do fundado receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação (periculum in mora), não tendo ficado claro acerca dos 

motivos ensejaram o inadimplemento contratual por parte da Requerida. 

Atento a tais ensinamentos, entendo que não é o caso do deferimento do 

adiantamento pretendido, considerando que subsiste controvérsia a 

respeito da responsabilidade pelo inadimplemento contratual debatido na 

espécie, cujo seguro desate somente poderá acontecer ao cabo da 

instrução processual, sendo, portanto, inoportuna a implementação de 

qualquer medida satisfativa e antecipatória nesta etapa da contenda, 

especialmente com o conteúdo possessório requestado pelo autor, 

conforme tem recomendado a jurisprudência pátria, in verbis: “CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 

DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

AJUIZADA EM VIRTUDE DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE 

DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SEM QUE TENHA HAVIDO 

MANIFESTAÇÃO JUDICIAL ACERCA DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO, 

AINDA QUE ESTE CONTE COM CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. 

PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Não há violação ao artigo 535 do CPC 

quando a Corte de origem aprecia a questão de maneira fundamentada, 

apenas não adotando a tese do recorrente. 2. É imprescindível a prévia 

manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra 

e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, 

ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade 

de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. 

Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória 

de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e 

venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e 

será avaliado o alegado esbulho possessório. 4. Recurso provido em 

parte, para afastar a antecipação de tutela. (REsp 620787/SP, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, REPDJe 

15/06/2009, REPDJe 11/05/2009, DJe 27/04/2009).” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL. Em ação de ação de rescisão contratual c/c 

reintegração de posse, não se pode deferir antecipadamente tutela 

possessória, quando ainda não apreciada a rescisão do contrato de 

compra e venda do imóvel. Recurso provido. (TJ-MG - AI: 

10016130041847001 MG , Relator: Saldanha da Fonseca, Data de 

Julgamento: 24/07/2013, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/07/2013)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA 

C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS 

DA TUTELA, DETERMINANDO A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL 

EM FAVOR DA AUTORA - INADMISSIBILIDADE - NECESSIDADE DE 

DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO DO CONTRATO - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "É imprescindível à 

prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de 

compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do 

contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da 

necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os 

contratos. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela 

reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de 

compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver 

posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (STJ. REsp 

620787/SP - Quarta Turma - Rel. Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO - j. 

28/04/2009) (TJ-PR - EXSUSP: 10534762 PR 1053476-2 (Acórdão), 

Relator: Luiz Sérgio Neiva de Lima Vieira, Data de Julgamento: 19/11/2013, 

7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1241).” Com essas 

considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada. Designo 

Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 05/04/2018 às 010 horas . 

A audiência será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara Cível, no 2º 

andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º 

do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários; 

consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte 

autora. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010560-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISIS PRISCILLA SILVA ARCANJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

NILTON LEVI ALEXANDRE BERALDO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS AUTOR: ISIS PRISCILLA SILVA ARCANJO RÉU: 

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., NILTON LEVI ALEXANDRE 

BERALDO DECISÃO Vistos e examinados. Defiro ao autor os benefícios 

da Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 

319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC) Não há pedido de tutela provisória. 

Designo Audiência de Conciliação/Mediaçãopara o dia 06/04/2018, às 

10h00. A audiência será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara Cível, 

no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o 

§3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários; 

consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 
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considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte 

autora. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000262-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA ANA MOTA DA COSTA (REQUERENTE)

JAIRO MORAES DA COSTA (REQUERENTE)

TATIANE CRISTINA PIRES (REQUERENTE)

MARIA MORAES DA COSTA (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS REQUERENTE: MARIA MORAES DA COSTA, MARCOS 

ANTONIO DA COSTA, NILVA ANA MOTA DA COSTA, JAIRO MORAES DA 

COSTA, TATIANE CRISTINA PIRES REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A DECISÃO Vistos e examinados. Defiro ao autor os 

benefícios da Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição 

inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC) Não há pedido de 

tutela provisória. Designo Audiência de Conciliação/Mediaçãopara o dia 

10/04/2018, às 11h00min. A audiência será realizada na Sala de Audiência 

da 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários; consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte 

autora. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000248-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIO CÉSAR GUEDES AGUIAR OAB - MT20217/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS REQUERENTE: ELZA FERNANDES DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO Vistos e examinados. 

Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. Estão presentes os 

requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC) 

Não há pedido de tutela provisória. Designo Audiência de 

Conciliação/Mediaçãopara o dia 10/04/2018, às 10h30min. A audiência 

será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários; consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, 

bem como proceda-se a intimação da parte autora. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado 

a partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000229-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA SILVA HERMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000229-24.2018.8.11.0003 AUTOR: LUCIA SILVA HERMES RÉU: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos e examinados. Cuida-se de 

ação onde LÚCIA SILVA HERMES sustenta que a parte requerida inseriu o 

seu nome, de forma indevida, nos cadastros de proteção ao crédito, em 

razão de dívida a qual não está obrigada. Requereu a concessão de 

antecipação de tutela para que a requerida seja intimada a proceder com a 

exclusão do nome do rol de inadimplentes, sob pena de multa diária. 

DECIDO. Tendo a parte autora carreado ao feito provas de que 

encontra-se em situação de miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita, nos termos da Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC. Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 
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320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar 

que o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, estabelece que são 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando 

o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo 

o qual: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da autora dos 

cadastros de Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de 

mérito. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 09 de Abril de 2018, às 11:00 horas. Assento que a audiência 

será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000187-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERSON ANDRADE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS REQUERENTE: WEVERSON ANDRADE DE SOUZA 

REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. DECISÃO Vistos e examinados. 

Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. Estão presentes os 

requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC) 

Não há pedido de tutela provisória. Designo Audiência de 

Conciliação/Mediaçãopara o dia 09/04/2018, às 09h00min. A audiência 

será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários; consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, 

bem como proceda-se a intimação da parte autora. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado 

a partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000089-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA TERUEL OAB - SP389442-O (ADVOGADO)

ROBERTA MOLINA SOARES BUZIGNANI OAB - PR60972 (ADVOGADO)

PATRICIA CRISTINA FERRI DALESSANDRO OAB - RS87059 (ADVOGADO)

GISLAINE LISBOA SANTOS OAB - SP264194 (ADVOGADO)

VANIA LOPACINSKI OAB - PR55353 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MST - MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS AUTOR: ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA 

NORTE S/A RÉU: MST - MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM 

TERRA DECISÃO Vistos e examinados. Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC) Não 

há pedido de tutela provisória. Designo Audiência de 

Conciliação/Mediaçãopara o dia 09/04/2018, às 08h00min. A audiência 
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será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários; consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, 

bem como proceda-se a intimação da parte autora. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado 

a partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000245-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA OAB - MT0016451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITAL ART REVELACAO FOTOGRAFICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000245-75.2018.8.11.0003 REQUERENTE: VERA LUCIA PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: DIGITAL ART REVELACAO FOTOGRAFICA LTDA - ME 

Vistos e examinados. Cuida-se de ação onde VERA LÚCIA PEREIRA DA 

SILVA sustenta que a parte requerida inseriu o seu nome, de forma 

indevida, nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de dívida a qual 

não está obrigada. Requereu a concessão de antecipação de tutela para 

que a requerida seja intimada a proceder com a exclusão do nome do rol 

de inadimplentes, sob pena de multa diária. DECIDO. Tendo a parte autora 

carreado ao feito provas de que encontra-se em situação de 

miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da 

Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC. Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). No 

tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários 

à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da autora dos 

cadastros de Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de 

mérito. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 09 de Abril de 2018, às 10:30 horas. Assento que a audiência 

será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009683-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA OAB - MT0008865S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT0007103A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.
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Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000308-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SILVA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILDO ROQUE GUARESCHI OAB - MT5417/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR DA SILVA CARVALHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000308-03.2018.8.11.0003 AUTOR: ANDREIA SILVA FERNANDES RÉU: 

PAULO CEZAR DA SILVA CARVALHO Vistos e examinados. ANDRÉIA 

SILVA FERNANDES ingressou com a presente AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR em face de PAULO CESAR DA SILVA 

CARVALHO VIEIRA. Relatou a autora, em breve resumo, que é legítima 

senhora e possuidora do imóvel descrito na inicial e que, “Após residir no 

imóvel por quatro anos, foi acometida de um sorto psicótico de depressão, 

razão pela qual ficou sob cuidados médicos especiais com longo período 

de internamento hospitalar até a recuperação da saúde física e mental. 

Após ter alta hospitalar, continuou sob os cuidados especiais, agora de 

sua família, que residem na reserva indígena Tadarimana, período em que, 

seu cunhado, passou a tomou conta do seu imóvel residencial, e 

semanalmente comparecia ao local para fazer limpeza e conservação e 

recolher a correspondência deixada na caixa do correio”. Afirmou que, no 

“dia 05 de junho de 2017, ao cumprir a rotina semanal, seu cunhado 

encontrou o Requerido ocupando a residência da Requerente”, sob a 

alegação de que havia obtido autorização de um político, em virtude do 

imóvel estar desocupado. Requereu a concessão liminar da reintegração 

de posse, inaudita altera pars, nos termos do art. 562 do CPC ou a 

designação de audiência de justificação. DECIDO. Tendo a parte autora 

alegado que encontra-se em situação de miserabilidade, defiro-lhe os 

benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 1060/50 e do artigo 98 do 

NCPC, podendo haver impugnação pela parte contrária. Estão presentes 

os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do 

CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, verifico que a certidão 

emitida pela Secretaria Municipal de Habitação informa que o imóvel foi 

destinado à autora. Entretanto, desde o mês de Junho/2017 as contas de 

água e energia da residência estão em nome do requerido. Deste modo, há 

grande controvérsia instalada nos autos, principalmente diante da 

afirmação da requerente, de que estaria residindo com familiares em local 

diverso. Isto posto, antes de apreciar a liminar de reintegração de posse 

pleiteada (ou de designar audiência de justificação), determino que seja 

oficiado à Secretaria de Habitação da Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis/MT, para que informe a este juízo, no prazo de 05 DIAS, 

acerca de eventual autorização para que o requerido ocupasse o imóvel 

que outrora foi destinado a requerente. Com a juntada da resposta, tornem 

os autos imediatamente conclusos. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

desde já designo audiência de conciliação para o dia 04 de Abril de 2018, 

às 09:00 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de 

audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000213-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DE SOUSA NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008415-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS FRANCIANI DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000348-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS ANTONOVICZ (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007333-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA ZANANDREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

 

Intimação do autor para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008575-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DOS SANTOS SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO OAB - MT15606/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005151-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANELITA MARIA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007934-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IVANILDO DE SOUSA DAMASCENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O (ADVOGADO)

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DA SILVA MARTINS (RÉU)

 

Intimação da parte autora para que esclareça, no prazo legal, se o 

endereço indicado para citação do requerido pertence à comarca de 

Rondonópolis-MT ou Juscimeira-MT.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001567-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZENI DE JESUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Converto o feito em diligência. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo legal, esclareça quais foram as parcelas em 

atrasos (em números; ex.: Parcela nº 01, 02...), traga aos autos espelho 

dos débitos quitados pelo requerido, afim de esclarecer os pagamentos 

realizados conforme mencionados na contestação. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009897-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL CRISTINA BRITO (EXECUTADO)

I C BRITO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico, que efetuei diligências e 

compareci na Rua Dom Pedro II, nº 109, centro, contudo, lá estando no dia 

16/01/2018 às 17:10 horas, NÃO foi possível efetuar a CITAÇÃO, 

PENHORA e INTIMAÇÃO da executada I C BRITO & CIA LTDA (Bella Pele 

Confecções e Cosméticos), uma vez que não obtive êxito em localizar 

pessoalmente sua representante legal, srª Isabel Cristina Brito, sendo que 

no local funciona a empresa PPA Distribuidora há cerca de cinco anos, e 

na parte de cima do imóvel reside a proprietária, srª Eurides Fávaro, à qual 

alegou não saber declinar o atual paradeiro da citanda. Dessa forma, 

desconhecendo outro endereço onde possa localizar e citar a devedora, 

bem como desconhecendo a existência de bens de sua propriedade, 

devolvo então o Mandado à Secretaria para os devidos fins. 

RONDONÓPOLIS/MT, 18 de janeiro de 2018. NELSON NUNES RODRIGUES 

Oficial de Justiça - matr. 7380

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1009000-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE DA SILVA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO DO CALÇADO (RÉU)

 

Vistos e examinados. Conforme dispõe o art. 539 do CPC, nos casos 

previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de 

pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Estando 

preenchidos os requisitos do artigo 319 e 542 do CPC, recebo a petição 

inicial e determino que o autor efetive o depósito da quantia devida, no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do deferimento. Efetuado o depósito, 

cessará para o devedor os juros e os riscos, salvo se for julgada 

improcedente. Após, providencie-se a citação do réu para levantar os 

valores ou oferecer resposta. Segundo o disposto no art. 544, na 

contestação, o réu poderá alegar que não houve recusa ou mora em 

receber a quantia ou coisa devida; que foi justa a recusa; que o depósito 

não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento; ou que o depósito não 

é integral, quando então deverá indicar o montante que entende devido. 

Não sendo oferecida a contestação, e ocorrentes os efeitos da revelia, o 

pedido será julgado procedente, com a declaração de extinção da 

obrigação e condenação do réu nas custas e honorários advocatícios. Do 

mesmo modo será procedido se o credor receber e der quitação. Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita à parte autora. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 317488 Nr: 10796-59.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE ARMAZÉS E SILOS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO CASEMA, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CEREAIS RONDONOPOLIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, TELMA APARECIDA DE MELO WALDIR 

- OAB:15587/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 Vistos e examinados.

Tendo em conta que a parte autora há muito tempo não comparece aos 

autos, determino a sua intimação (via advogado e pessoalmente) para 

que, no prazo legal, manifeste o seu interesse no prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 747262 Nr: 6311-30.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE RODRIGUES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406/A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, em cinco dias, informar quanto ao cumprimento do 

acordo, sendo seu silêncio interpretado de forma positiva. Caso o acordo 
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não tenha sido cumprido, manifestar acerca do regular prosseguimento do 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 441461 Nr: 10131-96.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI GIONGO, DURINE GIONGO OU DORINE 

GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:MT/13.479-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:OAB/MT11210A

 Vistos e Examinados.

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos (fls. 379/382).

 Fica suspenso o curso do feito até o cumprimento final do referido 

acordo, como requerido às fls. 381 verso (30.11.2018)

Com a informação do cumprimento integral da composição, conclusos.

Aguarde-se em cartório.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 445263 Nr: 445-46.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ELIO NUNES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e Examinados.

 Dê-se ciência à exequente do teor do Ofício de fls. 147 e documentos que 

acompanham.

 Após, conclusos para deliberação quanto à solicitação de baixa da 

restrição judicial do veículo (fls. 147).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 879156 Nr: 9954-88.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO RUBIO SARTORI, PEDRO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado do autor para, no prazo legal, manifestar acerca 

da certidão do Oficial de Justiça, procedendo ao pagamento da diligência 

complementar no valor de R$ 1.680,00.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 881699 Nr: 10892-83.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REKSILDER & CIA LTDA, TRANSPOLY TRANSPORTES 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORDIOLLI TRANSPORTES LTDA, MUTUAL 

COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9173/B, 

PAULO SERGIO DANIEL - OAB:MT/9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA TATTINI ROSA - 

OAB:209.551 OAB/SP, EMANOEL MARCOS FARIAS PINTO - 

OAB:10254/MT, JULIO CESAR COELHO PALLONE - OAB:16004/PR, 

PEDRO ROBERTO ROMAO - OAB:SP/209.551

 Intimação da parte requerida Cordiolli Transportes Ltda - Me para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço da testemunha Edson 

Ferreira da Silva na comarca de Rondonópolis - MT, considerando que o 

endereço indicado na Carta Precatória é a comarca de Paranacity - PR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 317223 Nr: 1422-92.1998.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MC HIDRO ELETRICA LTDA, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Sobre a petição de fls. 513/515, diga a Administradora Judicial, em 15 dias.

Após, manifeste-se o Ministério Público no prazo legal.

Em seguida, tornem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 317488 Nr: 10796-59.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE ARMAZÉS E SILOS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO CASEMA, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CEREAIS RONDONOPOLIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, TELMA APARECIDA DE MELO WALDIR 

- OAB:15587/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 Vistos e examinados.

Sobre a petição da exequente, manifeste-se a Administradora Judicial, em 

15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 386499 Nr: 224-05.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE TARCISIO DE SOUZA, WALTAIR DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Vistos e Examinados.

 Às fls. 213 foi deferida a restrição do veículo R/Bandeirantes, através do 

Sistema Renajud.

 Intime-se a parte exequente para indicar, em 05 (cinco) dias, a localização 

do bem acima mencionado.

 Sendo informado o endereço do veículo, expeça-se Mandado de Penhora 

e Avaliação.

Sendo infrutíferas as diligências do BACEJUD E RENAJUD ou, ainda, não 

indicada a localização do bem, intime-se a parte exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, indicar outros bens passíveis de penhora, ou ainda, 

querendo, requeira o que for de direito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 392853 Nr: 6400-97.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIONAL NUTRICAO E QUIMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAUA CORRETORA DE CEREAIS LTDA, 

EDMILSON DE CAMPOS EPP, OLIVEIRA CORRETORA DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CASTRILLO - 

OAB:MT/3.990, ANTONIO PAULO CABRAL JUNIOR - OAB:1976/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE MICHELE 

GONCALVES - OAB:DEFENSORA P., Ovidio Luiz Girardello - 

OAB:10665

 Vistos e examinados.

Nos termos do art. 134, do CPC/2015, intime-se a parte autora para 

adequar o pedido trazendo aos autos a indicação dos sócios e seus 

dados, no prazo legal.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 419381 Nr: 1715-76.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSORIO FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TINATUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS 

LTDA, ADAMUCCIO TRANSPORTES LTDA, RODOGRAOS TRANSPORTES 

LTDA EPP, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, MARITIMA SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDORAL ROMAO DO 

NASCIMENTO - OAB:, JULIO CESAR COELHO PALLONE - 

OAB:16004/PR, LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - 

OAB:72973/SP, LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - OAB:, 

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:OAB/MT16943A, MARLON 

AUGUSTO COSTA - OAB:140879/SP, NAILA CHABAN - OAB:MT/9296, 

RAFAEL SIFFERT GIRUNDI DO NASCIMENTO - OAB:113322/MG, 

VANESSA DE CASTRO CAVALCANTI - OAB:84.496/MG, WAGNER 

TOSHIO SHIMOSAKAI - OAB:10386B/MT, WILSON RIBEIRO SIPOLI - 

OAB:15105/PR

 “DA NULIDADE DO ACORDO Considerando-se que ausente a assinatura 

de umas das partes na composição de fls. 1555/1558, qual seja: Sompo 

Seguros S.A (atual denominação Marítima Seguros S.A) e, que sua 

manifestação de vontade é indispensável a validade do acordo firmado, 

chamo o feito à ordem e torno sem efeito a sentença homologatória de fls. 

1.572. (...) DO EXCESSO DE EXECUÇÃOEm relação à impugnação ao 

cumprimento de sentença, tendo em vista a alegação de excesso de 

execução (fls. 1565, item “IV”), para melhor análise do pedido, remetam-se 

os autos à contadoria do Juízo, para que elabore os cálculos objeto da 

demanda, indicando o valor devido, em conformidade com a decisão de 

mérito proferida nos autos (sentença e eventuais alterações em 

julgamentos de recursos), atentando-se as alegações contidas nas 

petições de fls. 1559/1571 e 1576/1593.Com a juntada dos cálculos, vistas 

às partes, para se manifestarem, em 10 dias.DO LEVANTAMENTO DE 

VALORES INCONTROVERSOS: Considerando-se que às fls. 1546 a 

Seguradora afirma que, referente ao pensionamento ficou obrigada ao 

pagamento de R$310.705,95 e, que em relação ao dano moral seria 

responsável pelo montante de R$193.836,12, já depositado e, que, de tal 

quantia se faz necessária a devolução a si de R$ 162.869,27; por cautela, 

determino a intimação da SOMPO SAÚDE SEGUROS S.A (atual 

denominação de Marítima Saúde Seguros S.A), a fim de ratificar se o valor 

é que entende devido na sua totalidade é aquele indicado no item “5” de 

fls. 1570, qual seja: R$ 310.705,95 (trezentos e dez mil e setecentos e 

cinco reais e noventa e cinco centavos) e, em caso positivo, por ser 

incontroverso, fica desde já autorizada a expedição do alvará, 

observando-se o instrumento de fls.28, bem como o disposto na CNGC. 

Intime-se todos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 419381 Nr: 1715-76.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSORIO FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TINATUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS 

LTDA, ADAMUCCIO TRANSPORTES LTDA, RODOGRAOS TRANSPORTES 

LTDA EPP, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, MARITIMA SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDORAL ROMAO DO 

NASCIMENTO - OAB:, JULIO CESAR COELHO PALLONE - 

OAB:16004/PR, LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - 

OAB:72973/SP, LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - OAB:, 

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:OAB/MT16943A, MARLON 

AUGUSTO COSTA - OAB:140879/SP, NAILA CHABAN - OAB:MT/9296, 

RAFAEL SIFFERT GIRUNDI DO NASCIMENTO - OAB:113322/MG, 

VANESSA DE CASTRO CAVALCANTI - OAB:84.496/MG, WAGNER 

TOSHIO SHIMOSAKAI - OAB:10386B/MT, WILSON RIBEIRO SIPOLI - 

OAB:15105/PR

 Intimação das partes da decisão proferida em 23/11/2017, cuja parte 

dispositiva segue:"“DA NULIDADE DO ACORDOConsiderando-se que 

ausente a assinatura de umas das partes na composição de fls. 

1555/1558, qual seja: Sompo Seguros S.A (atual denominação Marítima 

Seguros S.A) e, que sua manifestação de vontade é indispensável a 

validade do acordo firmado, chamo o feito à ordem e torno sem efeito a 

sentença homologatória de fls. 1.572. (...) DO EXCESSO DE EXECUÇÃOEm 

relação à impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista a 

alegação de excesso de execução (fls. 1565, item “IV”), para melhor 

análise do pedido, remetam-se os autos à contadoria do Juízo, para que 

elabore os cálculos objeto da demanda, indicando o valor devido, em 

conformidade com a decisão de mérito proferida nos autos (sentença e 

eventuais alterações em julgamentos de recursos), atentando-se as 

alegações contidas nas petições de fls. 1559/1571 e 1576/1593.Com a 

juntada dos cálculos, vistas às partes, para se manifestarem, em 10 

dias.DO LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS: 

Considerando-se que às fls. 1546 a Seguradora afirma que, referente ao 

pensionamento ficou obrigada ao pagamento de R$310.705,95 e, que em 

relação ao dano moral seria responsável pelo montante de R$193.836,12, 

já depositado e, que, de tal quantia se faz necessária a devolução a si de 

R$ 162.869,27; por cautela, determino a intimação da SOMPO SAÚDE 

SEGUROS S.A (atual denominação de Marítima Saúde Seguros S.A), a fim 

de ratificar se o valor é que entende devido na sua totalidade é aquele 

indicado no item “5” de fls. 1570, qual seja: R$ 310.705,95 (trezentos e 

dez mil e setecentos e cinco reais e noventa e cinco centavos) e, em caso 

positivo, por ser incontroverso, fica desde já autorizada a expedição do 

alvará, observando-se o instrumento de fls.28, bem como o disposto na 

CNGC. Intime-se todos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 432637 Nr: 1301-44.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J R BERNARDES EMBALAGENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 Vistos e Examinados.

 Considerando-se que na sentença de fls. 49/50, ficou consignado que 

“arcará o requerido com as custas processuais e honorários do 

procurador do requerente, os quais arbitro em R$400,00 (quatrocentos 

reais), nos termos do art. 20, §4º do CPC”(sic) e, que este realizou o 

pagamento, intime-se o patrono da parte autora para as providências 

necessárias, devendo, para tanto, informar os dados necessários para 

posterior levantamento.

 Defiro o pedido de remessa dos autos à contadoria, como requerido às 

fls. 276.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 434191 Nr: 2857-81.2010.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RODRIGUES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e Examinados.

 Manifestou a parte autora pela desistência da presente ação (fls.37/38).

Desta feita, com fulcro no disposto nos artigos 485, VIII e 775, ambos do 

CPC, homologo a desistência da ação e decreto a extinção dos autos.

As custas e honorários serão arcadas conforme petição retro.

Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. Publique-se.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 406308 Nr: 2044-25.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR JOSE GATTO, MÉRCIA CHAVES ALVES 

PEREIRA KLAUS, CLEIRY ANTONIO DA SILVA ÁVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES BOFF LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIRY ANTONIO DA SILVA 

AVILA - OAB:MS/6.090, MERCIA CHAVES ALVES PEREIRA KLAUS - 

OAB:MT/10635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 425325 Nr: 7525-32.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLA CENECISTA 13 DE JUNHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIA TAISSER ABDALA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARA JOSISLENY PEIXOTO 

DANTAS - OAB:OAB/DF35.352, FLÁVIA OLIVEIRA MARTINS - 

OAB:29.439/DF, GERFÂNIA DO SOCORRO DAMASCENO DA SILVA - 

OAB:17.552/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Veríssimo Rodrigues 

Vilela - OAB:24063/O, RAFAEL RODRIGUES RAMOS - OAB:17730/O

 Vistos e examinados.

 Considerando que atualmente esta Comarca de Rondonópolis conta com 

conciliadores judiciais devidamente credenciados no TJMT e habilitados 

para a realização das audiências de conciliação e/ou mediação.

 Considerando que, na reunião que a CGJ-MT realizou com os magistrados 

do polo de Rondonópolis no dia 06 de março, a conciliação foi apresentada 

como uma das principais metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), pela Corregedoria Nacional de Justiça e pela gestão 

2017/2018 do TJ/MT;

 E, considerando que a conciliação pode ser realizada a qualquer tempo e 

que o Juízo deve incentivar os atos conciliatórios, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 05/04/2018 às 11:00hs, a qual será realizada na 

sala de audiências desta vara (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca.

 Proceda-se a intimação das partes (via procurador) e seus advogados 

para que compareçam à audiência.

 Cientifique-se as partes de que deverão comparecer à audiência 

acompanhados de advogado ou defensor público; e que o não 

comparecimento injustificado (da parte autora ou requerida), será 

considerado ato atentatório à dignidade da Justiça, com a cominação de 

multa de 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

nos termos do artigo 334, §8º, do CPC.

 Advirto que a audiência de conciliação só não será realizada na hipótese 

do artigo 334, § 4o, inciso I e §5o do CPC.

 Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos 

para homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do 

conflito de interesses, tornem-me igualmente conclusos para o 

prosseguimento do feito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 429908 Nr: 11944-95.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE GARAVELO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR CARVALHO PANIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO RODRIGUES DO 

NASCIMENTO - OAB:49889/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO ZANCHET 

GIRARDELLO - OAB:11033-B/MT, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 430117 Nr: 12065-26.2009.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA DOS SANTOS ME, SHEILA DOS 

SANTOS ESTRELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA DOS ARBUES NERY DA 

SILVA - OAB:MT/9923 - B, FABRICIA ALVES NOGUEIRA - 

OAB:12379/MT, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 437733 Nr: 6400-92.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO SILVA BROCUA, LUCIANE NEVES 

DA SILVA BROCUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406/A, GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - OAB:MT/12.387, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:OAB/MS12178-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:5.871/MS, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 Vistos e Examinados.

 Foi postulado a substituição processual em virtude de cessão de crédito 

realizada pela parte exequente.

 Proceda-se a retificação do polo ativo da ação.
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 Intime-se a parte exequente a dar regular prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 447743 Nr: 2922-42.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCY ALVES BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DE OLIVEIRA ALVES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT13733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 701922 Nr: 9900-35.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 702435 Nr: 10413-03.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ RIGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PEREIRA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.620-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 706232 Nr: 939-71.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. J. MORAES BEZERRA ME, MARIA JOSE 

MORAES BEZERRA, SALOMÃO GOMES BEZERRA NETO, ROBERTO 

CARLOS MORAES BEZERRA, SILVIA MARIA CAVALCANTE SILVA 

BEZERRA, SEBASTIAO GOMES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, RAFAEL FURTADO AYRES - OAB:17380/DF, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A, WALLACE 

ELLER MIRANDA - OAB:56780 /MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, em cinco dias, informar quanto ao cumprimento do 

acordo, sendo seu silêncio interpretado de forma positiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 706555 Nr: 1277-45.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICINIOS NUTRIBOM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO NUNES DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:OAB/SP225901

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 706774 Nr: 1509-57.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE GONÇALVES JOVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 709786 Nr: 4725-26.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A (BANCO ITAÚ S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEI DE LIMA ME, ROSINEI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCOS ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 735367 Nr: 14960-18.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. L. DA COSTA - ARMARINHOS E PRESENTES 

– ME, PAULO LUCIANO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18.396 MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

advogada Dra. BRUNA LUIZA QUEIROZ MOLATO, OAB/MT 18.396, para 

no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia, SOB PENA de busca e apreensão, 

perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO expedição de ofício à 

Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia Regional Central da comarca 

para fins de apuração do crime previsto no artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 762654 Nr: 14769-36.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMIANO PEREIRA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, em cinco dias, informar quanto ao cumprimento do 

acordo, sendo seu silêncio interpretado de forma positiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 789146 Nr: 9883-57.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCINDO VAZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVINO PINTO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME HENRIQUE PESTANA 

- OAB:OAB/MT 16.145, WANDERSON CLAYTON PESTANA - 

OAB:16.728-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956/MT, JOSE CARLOS DA SILVA - OAB:21.197-MT, PAULO 

RICARDO FEITOZA MATOS - OAB:21913/O

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. GUILHERME HENRIQUE PESTANA, OAB/MT 16.145, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 18/12/2017, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 821358 Nr: 3360-92.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROCHA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, dar regular prosseuimento ao feito, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 317488 Nr: 10796-59.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE ARMAZÉS E SILOS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO CASEMA, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CEREAIS RONDONOPOLIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, TELMA APARECIDA DE MELO WALDIR 

- OAB:15587/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 Visto e examinados.

Defiro o pedido de fls. 37, concedendo mais 10 dias para a manifestação 

da parte autora.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 419381 Nr: 1715-76.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSORIO FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TINATUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS 

LTDA, ADAMUCCIO TRANSPORTES LTDA, RODOGRAOS TRANSPORTES 

LTDA EPP, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, MARITIMA SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDORAL ROMAO DO 

NASCIMENTO - OAB:, JULIO CESAR COELHO PALLONE - 

OAB:16004/PR, LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - 

OAB:72973/SP, LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - OAB:, 

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:OAB/MT16943A, MARLON 

AUGUSTO COSTA - OAB:140879/SP, NAILA CHABAN - OAB:MT/9296, 

RAFAEL SIFFERT GIRUNDI DO NASCIMENTO - OAB:113322/MG, 

VANESSA DE CASTRO CAVALCANTI - OAB:84.496/MG, WAGNER 

TOSHIO SHIMOSAKAI - OAB:10386B/MT, WILSON RIBEIRO SIPOLI - 

OAB:15105/PR

 Intimação das partes da decisão proferida em 23/11/2017, cuja parte 

dispositiva segue:"“DA NULIDADE DO ACORDOConsiderando-se que 

ausente a assinatura de umas das partes na composição de fls. 

1555/1558, qual seja: Sompo Seguros S.A (atual denominação Marítima 

Seguros S.A) e, que sua manifestação de vontade é indispensável a 

validade do acordo firmado, chamo o feito à ordem e torno sem efeito a 

sentença homologatória de fls. 1.572. (...) DO EXCESSO DE EXECUÇÃOEm 

relação à impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista a 

alegação de excesso de execução (fls. 1565, item “IV”), para melhor 

análise do pedido, remetam-se os autos à contadoria do Juízo, para que 

elabore os cálculos objeto da demanda, indicando o valor devido, em 

conformidade com a decisão de mérito proferida nos autos (sentença e 

eventuais alterações em julgamentos de recursos), atentando-se as 

alegações contidas nas petições de fls. 1559/1571 e 1576/1593.Com a 

juntada dos cálculos, vistas às partes, para se manifestarem, em 10 

dias.DO LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS: 

Considerando-se que às fls. 1546 a Seguradora afirma que, referente ao 

pensionamento ficou obrigada ao pagamento de R$310.705,95 e, que em 

relação ao dano moral seria responsável pelo montante de R$193.836,12, 

já depositado e, que, de tal quantia se faz necessária a devolução a si de 

R$ 162.869,27; por cautela, determino a intimação da SOMPO SAÚDE 

SEGUROS S.A (atual denominação de Marítima Saúde Seguros S.A), a fim 

de ratificar se o valor é que entende devido na sua totalidade é aquele 

indicado no item “5” de fls. 1570, qual seja: R$ 310.705,95 (trezentos e 

dez mil e setecentos e cinco reais e noventa e cinco centavos) e, em caso 

positivo, por ser incontroverso, fica desde já autorizada a expedição do 

alvará, observando-se o instrumento de fls.28, bem como o disposto na 

CNGC. Intime-se todos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 420737 Nr: 3001-89.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT, PAULO DE SOUZA FREITAS JUNIOR - 

OAB:MT/10.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 Vistos e examinados.

 Determino a intimação da parte contrária para que, querendo, 

manifeste-se sobre o teor da petição de fls. 172/185, no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 703960 Nr: 11937-35.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:10.030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 704704 Nr: 12682-15.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSLIA TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA ME, ELIANE APARECIDA RODRIGUES LANGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 711092 Nr: 6086-78.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USADAO COMERCIO MOTOS LTDA ME, 

GILBERTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 712793 Nr: 7876-97.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCRIS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA ME, LIONEL FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA ROCHA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A, PRISCILA MARTINS CARDOZO DIAS 

- OAB:252.569/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Vistos e examinados.

 Ante o teor da manifestação de fls. 189, no que tange ao pleito de 

oficiamento, proceda-se a pesquisa junto ao sistema INFOJUD.

 Com o resultado, dê-se ciência à requerente.

Arquivem-se em pasta própria a declaração de imposto de renda 

requisitada por meio do Sistema INFOJUD.

Restando frustrada a pesquisa ao sistema Infojud, fica desde já 

autorizada a busca de informações acerca da existência de bens 

registrados junto ao Detran em nome da parte executada.

Caso POSITIVA a busca, efetue a restrição junto à base de dados do 

referido sistema.

 Não havendo bens encontrados, intime-se a parte autora para requerer o 

que de direito, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 732350 Nr: 12578-52.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO FERNANDES BARBOSA, BRASIL O 

C P A P V LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:18850/O, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT1792A

 Vistos e Examinados.

 Defiro o pedido de fls. 227, no que tange à expedição de ofício à 

Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, para que informe a lotação 

da testemunha arrolada, para posterior intimação.

 Com a vinda da informação, vista dos autos à parte autora.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 743353 Nr: 4011-95.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONIS FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI CELULARES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 743435 Nr: 4044-85.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AMADOR CARLOS DE ASSIS MARTINS, IMPACTUM 

EMPREENDIMENTOS, ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTUM EMPREENDIMENTOS, ANGELO 

BERNARDINO DE MENDONÇA, AMADOR CARLOS DE ASSIS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 878165 Nr: 9636-08.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO FABRIN JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS CARNEIRO FABRIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA LARA UEKAMA - 

OAB:225.373/SP, RODRIGO JOSE LARA - OAB:165.939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Oficial de Justiça, nos termos seguintes: "Certifico 

que, em cumprimento ao r. mandado, diligenciei por 03 (três) vezes em 

dias e horários distintos até o endereço descrito, sendo a primeira 

diligência dia 31/10/2017, às 08h13min, a segunda diligencia dia 

17/11/2017, às 12h39min, e a terceira diligencia dia 01/12/2017, às 

15h28min, onde não foi possível citar VINICIUS CARNEIRO FABRIS, em 

razão de não encontra-lo quanto as diligencias. Certifico ainda que fui 

informado pelo Sr. Gildazio, que o requerido encontra-se viajando para a 

cidade de Brasília/DF, e não soube informar a data de seu retorno. Dessa 

forma, devolvo o mandado para os devidos fins. Matias Rocha. Oficial de 

Justiça. Matrícula 33582."

Decisão

Numero do Processo: 1000232-47.2016.8.11.0003 - REQUERENTE: BOM 

JESUS AGROPECUARIA LTDA, NELSON JOSE VIGOLO, BOM JESUS 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA, 

AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA, BOA ESPERANCA AGROPECUARIA 

LTDA, SEMEARE AGROPECUARIA LTDA, V. S. AGRICOLA E PECUARIA 

LTDA, W W AGROPECUARIA LTDA., FAZENDA SAO JORGE LTDA, 

FAZENDA SAO BENEDITO LTDA, FAZENDA SAO MATEUS LTDA, 

FAZENDA SAO JOSE LTDA, EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO, 

GERALDO VIGOLO, ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL, AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA, 

REQUERIDO: HOLCO MAN LIMITED, BANCO PAN S.A., DU PONT DO 

BRASIL S A, NIDERA SEMENTES LTDA., GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO 

E SERVICOS S.A., BANCO DA CHINA BRASIL S.A, IHARABRAS SA 

INDUSTRIAS QUIMICAS, BANCO SAFRA S-A, MONSANTO DO BRASIL 

LTDA, BAYER S.A., BANCO DO BRASIL S.A, BANCO PINE S/A, BANCO 

RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, FMC QUIMICA DO BRASIL 

LTDA., BASF SA, MONSOY LTDA, BANCO ABC BRASIL S.A., BANCO 

ORIGINAL S/A, BANCO BTG PACTUAL S.A., BANCO BMG, TEREZA 

CARVALHO TEIXEIRA, MACDERMID AGRICULTURAL SOLUTIONS 

COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA., ARYSTA LIFESCIENCE DO 

BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA., BANCO CAIXA 

GERAL - BRASIL S.A., INQUIMA LTDA, BANCO BRADESCO S.A., 

OCTANTE SECURITIZADORA S.A, BANCO FIDIS S/A, OI S.A, OI MOVEL 

S.A, TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI), ATACADAO S.A., 

SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA, LOESER E PORTELA- ADVOGADOS, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ECOPATIO LOGISTICA CUBATAO 

LTDA, IPESA DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA, 

JEFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA, SAP BRASIL LTDA, WF 

AGROPECUARIA LTDA, PRIORE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, 

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, AGRICOLA HORIZONTE LTDA, ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, BANCO JOHN DEERE 

S.A., GRACA ADVOGADOS ASSOCIADOS, PETROBRAS DISTRIBUIDORA 

S A, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, BANCO INDUSVAL SA, 

ELAINE NADALIN - ME, SS SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICOS 

LTDA - ME, ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA - EPP, JOSE ALBERTO 

AMARO DA SILVA 24991104220, C WONDRACEK - EPP, RONDOFERRO 

COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP, TERRA PREMIUM COMERCIO DE 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA., MARCIO O DANTAS - ME, SHIGAKI 

OMOTO & CIA LTDA - EPP, PNEU TECH LTDA - EPP, OSVALDO LIMA 

COSTA - ME, COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA, CAROLINA 

VEICULOS LTDA, GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, ABG 

COMERCIO DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA - EPP, GILBERTO DE 

ESPINDULA - ME, MERCESCANIA PECAS E SERVICOS LTDA - ME, M. D. 

PEREIRA COMERCIO - EPP, SK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - 

EPP, ANTONIO GOMES JARDIM NETO, ELETRICA SERPAL LTDA, PEMAZA 

CENTRO-NORTE S/A, DISTRIBUIDORA DE PECAS RONDONOPOLIS LTDA. - 

EPP, GUIMARAES AGRICOLA LTDA, GUIMARAES CENTRO NORTE 

SERVICOS MECANICOS LTDA - ME, GUIMARAES TRANSPORTES 

RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - EPP, AUTO MOLAS PARANATINGA 

LTDA - EPP, DACAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, G A BAZANA 

POSTO DE MOLAS E MECANICA - EPP, A. P. BAZANA PRESTADORA DE 

SERVICO - ME, PEDROMAR TRANSPORTES LTDA, AGRO BAGGIO 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, DINAMICA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, 

E. A. K. TREIB PAPELARIA - ME, LUFIL LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA, 

POSTO R7 LTDA, SUL PECAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE 

AUTOPECAS LTDA - ME, ARLEI DE MOURA MUNIZ - ME, G. A. COMERCIO 

DE LUBRIFICANTES EIRELI - ME, D M P INFORMATICA LTDA - EPP, SORAIA 

GHATTAS ARAGAO - ME, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO 

NORTE LTDA., INVIOLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME, AUTO ELETRICA 

SANTA CLARA LTDA - ME, MIGNOT ROCHA & CIA LTDA - EPP, 

PACAEMBU AUTOPECAS LTDA, CADORE BIDOIA & CIA LTDA, 

ELETROMAQUINAS MECANICA ELETRICA E AUTOPECAS LTDA - EPP, 

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, GIDEOLI TUBOS VALVULAS E 

CONEXOES IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CASCAVEL 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, HIPER MERCADO GOTARDO LTDA, 

ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, VALE DA SERRA 

TRANSPORTES LTDA, SILVA & VERDERIO DA SILVA LTDA, 

BRASIL-DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., ASR PNEUS 

LTDA, SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, SENA RONDONOPOLIS 

SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP, RODOLFO TERRENGUI NETO, 

SANTOS MARIA FERNANDES, EMAL EMPRESA DE MINERACAO 

ARIPUANA LTDA, SCF COMPANHIA ADMINISTRADORA DE BENS, G O 

ZUCCHI & CIA LTDA - EPP, MURIEL, MEDICI, FRANCO SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS, EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA, 

RABOBANK CURACAO N.V., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO DE 

INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A., ROBRACON 

RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA, IBM 

BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA, MACEDO & 

SOUZA LTDA, BIAVATTI & CIA LTDA, MOL (BRASIL) LTDA, FANCAR 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, DRANKA E FILHO TRANSPORTES 

DE CARGAS LTDA - ME, UNISOJA S/A, GELSIO POSSER & CIA LTDA - ME, 

FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA, NOBLE BRASIL S.A., KOPPERT 

DO BRASIL SISTEMAS BIOLOGICOS LTDA, BRIDGESTONE DO BRASIL 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., KOMLOG IMPORTACAO LTDA, 

PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A, AEROPREST COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, EMPRESA BRASILEIRA DE 

INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA, ROTA OESTE MAQUINAS LTDA, 

ANDERSON NEVES DE FREITAS, PETROLUZ DIESEL LTDA, VALDIR 

INACIO MAHL, BRF S.A., IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, 

ORESTES DA SILVA TARGINO, MARCOS GONCALVES GOMES, 

FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA, POSTO SIMON LTDA, EDSON 

JUNIOR CLAUDIO, HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, 

RAGHIANT, TORRES & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, 

AUTO POSTO LOS ANGELES LTDA, BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA, 

SIMON TRANSPORTES LTDA - ME, SALVADOR LOGISTICA E 

TRANSPORTES LTDA, NOVA AURORA TRANSPORTES LTDA - ME, 

CLARO S.A., PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS 

LTDA, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL 

LTDA, SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA

Vistos e examinados. O GRUPO BOM JESUS ingressou perante este juízo 

com pedido de recuperação judicial nos termos do artigo 47 e ss da Lei 

11.101/2005, expondo as razões de sua crise econômico-financeira. 

Deferido o processamento, fora apresentado o plano de recuperação 
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judicial e vieram as objeções, sendo convocada assembleia geral de 

credores. A administradora judicial trouxe ao feito a ata da assembleia 

geral; a cópia do plano de recuperação judicial aprovado; e as ressalvas 

apresentadas por credores. As recuperandas manifestaram-se nos 

autos, combatendo cada uma das ressalvas e invocando fundamentos 

legais, doutrinários e jurisprudenciais que levam à homologação do plano 

de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores (Ids. 

9656805 e 10073350). O Douto representante do Ministério Público 

declarou estar ciente da documentação referente à assembleia geral de 

credores que aportou aos autos, e não se opor à homologação do plano 

de recuperação judicial por ela aprovado. E ressaltou que: "...apesar do 

registro escrito dos votos contrários a aprovação e suas razões, bem 

como de alguns apontamentos sobre possíveis ilegalidades ocorridas 

durante o ato assemblear, tais aduções após uma detida análise não 

merecem prosperar, pois, aparentemente, não são suficientes para 

nulificar ou impedir a homologação do plano de recuperação judicial, pois 

foram observadas as formalidades exigidas em lei" (Id. 10064386). 

Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Pois bem. Como se sabe, o 

instituto da recuperação judicial foi concebido pela Lei 11.101/2005 para 

promover a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 

atividade econômica (art. 47). Nesta toada, o benefício concedido pela Lei 

aos empresários em crise tem o objetivo primordial de permitir a 

manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos 

interesses dos credores. Os credores, por sua vez, tem papel de suma 

importância no processo de recuperação judicial, exercido através do 

direito de voto. São os credores que realizam, durante a assembleia geral, 

a verificação da viabilidade econômica da empresa e do plano de 

recuperação judicial apresentado. A análise que o Poder Judiciário 

desempenha sobre o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria 

dos credores tem inferência tão somente no que concerne ao afastamento 

de eventuais abusos do exercício de direito de voto ou de vícios 

existentes no negócio jurídico que se formalizará através plano. Em 

referência ao tema, menciono as afirmações do doutrinador e magistrado 

Dr. Daniel Carnio Costa:"A viabilidade econômica da empresa e do plano 

de recuperação judicial é questão submetido a apreciação dos credores. 

Cumpre aos credores verificarem se o plano econômico proposto pelo 

empresário devedor permitirá a plena recuperação da empresa, com a 

preservação dos postos de trabalho e das contrações celebradas". 

(Processo n° 1037133-31.2015.8.26.0100 – Shahin Engenharia S/A – 

decisão proferida aos 22/03/2016 - disponível em www.tjsp.jus.br). Feitas 

tais considerações, e adstrito à competência limitada do Poder Judiciário 

para a análise do plano de recuperação judicial que foi aprovado pela 

assembleia geral de credores, passo à apreciação das ressalvas 

apresentadas: Supressão das Garantias: Os credores Baf Latam Trading 

Finance Fund (Id. 9280847); Credor Banco Bladex (Id. 9280927); Banco 

Bradesco (Id. 9280966); Banco Original S/A (Id. 9280983); Banco John 

Deere S/A (Id. 9281002); Banco Santander Brasil S/A (Id. 9280905); Dow 

Agrosciences Industrial Ltda (Id. 9280953); Banco BTG Pactual S.A. (Id. 

9281020); Banco do Brasil S/A (Id. 9281035); Itaú Unibanco S.A. (Id. 

9281053); Banco de Investimentos Credit Suisse (Id. 9281091); Banco 

Rabo Finance P. V. (Id. 9281116); Cooperative Rabobank (Id. 9281143); 

Banco Votorantim (Id. 9281103); Banco RaboBank International (Id. 

9281155) e Nidera Sementes Ltda (Id. 9492329) manifestaram-se pela 

preservação de todas as garantias pessoais, reais, fiduciárias, 

fidejussórias e de qualquer outra natureza, prestadas pelas 

recuperandas, seus sócios, acionistas, diretores, administradores ou 

terceiros, integrantes ou não do Grupo Bom Jesus. A ressalva não 

merece acolhida, haja vista que o plano foi aprovado pela maioria e, deste 

modo, todos os credores devem a ele se submeter, sem qualquer 

tratamento indistinto. De fato, dispõe o art. 59 da Lei n. 11.101/2005 que a 

concessão de recuperação judicial enseja a novação das obrigações 

originariamente assumidas pela recuperanda, sem prejuízo das garantias e 

observado o disposto no § 1º do art. 50 da referida lei, o qual preceitua 

que, na hipótese de alienação de bem objeto de garantia real, a supressão 

da garantia ou sua substituição enseja o consentimento do correlato 

credor. Veja-se: "Art. 59 – O plano de recuperação judicial implica 

novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os 

credores a ele sujeito, sem prejuízo das garantias, observado o disposto 

no §1º do artigo 50 desta lei". (negritei) "Art. 50 – Constituem meios de 

recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, 

dentre outros: (...) §1º - Na alienação de bem objeto de garantia real, a 

supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas 

mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia". 

(negritei)

 Assim, em regra, a despeito da novação operada pela recuperação 

judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu 

titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a 

manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, 

avalistas ou coobrigados em geral. E, sobre as garantias reais, estas 

somente poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua 

alienação, mediante expressa anuência do credor titular de tal garantia, 

nos termos do § 1º do art. 50 da referida lei. Todavia, conservadas, em 

princípio, as condições inicialmente contratadas, no que diz respeito às 

garantias ajustadas, a lei de prevê a expressa (art. 49, §§1º e 2º) 

possibilidade do plano de recuperação judicial dispor de modo diverso 

sobre elas. Transcrevo: "Art. 49 – Estão sujeitos à recuperação judicial 

todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 

§1º - Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus 

direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de 

regresso. §2º - As obrigações anteriores à recuperação judicial 

observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, 

inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso 

ficar estabelecido no plano de recuperação judicial." (negritei) No caso em 

questão, houve a aprovação do plano de recuperação judicial pela 

assembleia geral de credores, contendo a previsão da supressão das 

garantias reais e fidejussórias, com a devida observação do quorum 

exigido pela Lei 11.101/2005. Nesse contexto, impossível se faz a 

restrição da supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como 

previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, 

somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, 

conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma 

classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária. Imperioso 

reconhecer, portanto, que a supressão das garantias reais e 

fidejussórias, como consta do plano aprovado no conclave, é parte 

integrante das tratativas negociais e vincula todos os credores titulares de 

tais garantias, sem ressalvas. Nesse sentido é a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça: "RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE 

LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA 

ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE, EM TESE. 

PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS 

NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE APROVADO 

PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VINCULAÇÃO, POR 

CONSEGUINTE, DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, 

INDISTINTAMENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 2.1 Em regra, a 

despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as 

garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos 

contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e 

execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em 

geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1º, 

do art. 49 da Lei n.11.101/2005). E, especificamente sobre as garantias 

reais, estas somente poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião 

de sua alienação, mediante expressa anuência do credor titular de tal 

garantia, nos termos do § 1º do art. 50 da referida lei. 2.2 Conservadas, 

em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se insere 

as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a 

possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de 

modo diverso (§ 2º, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009). 3. Inadequado, pois, 

restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como 

previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, 

somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, 

conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma 

classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária. 3.1 Por 

ocasião da deliberação do plano de recuperação apresentado, credores, 

representados por sua respectiva classe, e devedora procedem às 

tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, 

bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam 

dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham 

(sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a reestruturação 

da empresa em crise (sob o enfoque da devedora). E, de modo a permitir 

que os credores ostentem adequada representação, seja para 

instauração da assembléia geral, seja para a aprovação do plano de 

recuperação judicial, a lei de regência estabelece, nos arts. 37 e 45, o 

respectivo quorum mínimo. 4. Na hipótese dos autos, a supressão das 

garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano 
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de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores 

devidamente representados pelas respectivas classes (providência, 

portanto, que converge, numa ponderação de valores, com os interesses 

destes majoritariamente), o que importa, reflexamente, na observância do 

§ 1º do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, e, principalmente, na vinculação de 

todos os credores, indistintamente. 5. Recurso especial provido.". (REsp 

1532943/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 13/09/2016, DJe 10/10/2016). "RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO APROVADO. NOVAÇÃO DE CRÉDITOS ANTERIORES AO 

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ESVAZIAMENTO, 

SUBSTITUIÇÃO OU SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS (PENHORA 

AGRÍCOLA DE SAFRAS). HARMONIZAÇÃO ENTRE O ART. 50, §1º, DA LEI 

11.101/05 E O ART. 1443 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Discussão vertida no 

curso de processo de recuperação judicial grupo econômico (Grupo Alta 

Paulista) especializado na produção e comercialização de açúcar e álcool 

extraídos das lavouras de cana-de-açúcar. 2. Polêmica em torno do 

garantia real consubstanciada em penhor agrícola de safras de 

cana-de-açúcar, produtos e subprodutos, relativa à colheita de 

2011/2012. 3. A finalidade da recuperação judicial é permitir o 

soerguimento da empresa atingida por dificuldades. 4. Perderia o seu 

sentido o processo de recuperação de sociedades empresárias em 

dificuldades financeiras se os créditos abarcados pela recuperação 

restassem ilesos a alterações. 5. A lógica do sistema de recuperação é 

singela, atribuindo-se a maioria de credores, conforme o volume de seus 

créditos, a decisão acerca de seu destino. 6. O interesse dos 

credores/contratantes, no curso de processo recuperacional, é 

preservado pela sua participação na assembleia geral, quando então 

poderão aquiescer com a proposta, se lhes for favorável, alterá-la 

parcialmente, ou remodelá-la substancialmente, desde que a maioria e o 

devedor com isso consinta e a proposta não venha a afetar apenas 

aqueles que da assembleia não participaram. 7. Nesse panorama, deve-se 

preservar o plano de recuperação. 8. Preservação não apenas dos 

interesses dos credores, mas também das próprias garantias contratadas, 

fazendo, na espécie, aplicar-se o art. 1443 do CCB, cuja incidência não 

ofende o quanto disposto no §1º do art. 50 da Lei 11.101/05, já que não se 

estará a substituir o penhor agrícola das safras, nem a suprimi-lo, 

restando a garantia hígida, acaso sobrevenha o insucesso da 

recuperação. 9. Impedir a empresa em recuperação de transformar as 

suas colheitas no produto que será objeto de renda para o pagamento das 

suas diuturnas obrigações, e de cumprir os contratos consoante 

esquematizado no plano, apenas malograria o objetivo principal da 

recuperação. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO." (REsp 1388948/SP, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

01/04/2014, DJe 08/04/2014). Como consta da ata da assembleia geral de 

credores que aportou aos autos, o órgão máximo representativo dos 

credores concordou com a supressão das garantias reais e fidejussórias, 

de modo que as disposições resultantes da votação vinculam, de modo 

igualitário, todas as partes envolvidas, sem qualquer distinção. Oportuna a 

transcrição da lição de Fábio Ulhoa Coelho concernente ao tema: "Em 

princípio, todos os credores anteriores ao pedido de recuperação judicial 

estão sujeitos aos efeitos do plano de recuperação aprovado em juízo. 

Mesmo os que haviam se oposto ao plano e votado por sua rejeição 

devem se curvar à decisão judicial respaldada na maioria dos credores. 

Não tem outra alternativa. Se no plano aprovado em juízo é prevista a 

substituição de determinada garantia real por outra de menor valor, o 

credor atingido simplesmente não tem meios para se opor ao mérito dessa 

medida, por mais que considere seus interesses injustamente 

sacrificados" (Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de 

Empresas. 9ª edição. 2013. Editora Saraiva. P. 236). Nestes termos, não 

merecem acolhidas as ressalvas dos credores, dada a impossibilidade de 

se permitir que o plano de recuperaçao judicial, devidamente aprovado 

pela assembleia geral, não seja integralmente observado por todos os 

credores. Suspensão das ações: Os credores Banco Santander Brasil 

S/A (Id. 9280905); Dow Agrosciences Industrial Ltda (Id. 9280953); Banco 

Original S/A (Id. 9280983); Banco John Deere S/A (Id. 9281002); Banco 

BTG Pactual S.A. (Id. 9281020); Banco do Brasil S/A (Id. 9281035); Itaú 

Unibanco S.A. (Id. 9281053); Banco de Investimentos Credit Suisse (Id. 

9281091); Banco Votorantim (Id. 9281103); Banco Rabo Finance P. V. (Id. 

9281116); Cooperative Rabobank (Id. 9281143); Banco RaboBank 

International (Id. 9281155) e Nidera Sementes Ltda (Id. 9492329) 

manifestaram-se no sentido de que se reservam ao direito de intentar e 

prosseguir com ações, recursos, medidas judiciais e extrajudiciais 

interpostos em face de todos os sócios, afiliados, coobrigados, avalistas, 

fiadores, devedores solidários ou terceiros garantidores, a qualquer título, 

com o intuito de receberem seus créditos, sujeitos ou não à recuperação 

judicial. A ressalva não pode prosperar, na medida em que a aprovação 

do plano de recuperação judicial opera novação dos créditos, e a decisão 

que o homologa constitui um novo título executivo judicial, nos exatos 

termos do disposto no art. 59, caput e § 1º da Lei 11.101/2005. Confira-se: 

"Art. 59 - O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos 

anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele 

sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 

50 desta Lei. § 1º - A decisão judicial que conceder a recuperação judicial 

constituirá título executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso III, do 

caput da Lei n 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil". 

Nesta seara, é inegável que, com a novação das dívidas, as ações e 

execuções intentadas contra as recuperandas e seus garantidores 

devem ser extintas, não podendo se cogitar em homologação do plano de 

recuperação judicial e continuidade das referidas medidas judiciais, salvo 

em caso de futura decretação de falência (art. 61, § 2º da Lei 

11.101/2005). Nesta vertente temos a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça: "DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS 

AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação 

resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano 

em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra 

a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso 

porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da 

aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento 

ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei 

n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido." (STJ - REsp: 1272697 DF 2011/0195696-6, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2015, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2015). "PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS 

DE DIREITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

ART. 49, § 3º, DA LEI N. 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES 

ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA 

RECUPERANDA. ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005. RETOMADA DAS 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Com a edição da Lei n. 11.101, 

de 2005, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação 

judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de 

execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que 

envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, ainda que tenha 

ocorrido a constrição de bens do devedor. 2. Aplica-se a ressalva final 

contida no § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de 

permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de 

busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento 

das essenciais atividades econômico-produtivas. 3. No normal estágio da 

recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções 

individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata 

o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo regimental desprovido." 

(STJ - AgRg no CC: 127629 MT 2013/0098656-6, Relator: Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/04/2014, S2 - SEGUNDA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/04/2014). "TJ-PE - Agravo AGV 

2517142 PE (TJ-PE) - Data de publicação: 05/02/2013 - Ementa: AGRAVO 

LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. HOMOLOGAÇÃO DO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO POR MAIORIA 

CREDORES. OBJEÇÃO AO PLANO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 

APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO DOS CREDITOS. POSSIBILIDADE DE 

LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS (ART. 59, § 5º DA Lei 11.101/05). 

MODIFICAÇÃO DOS ENCARGOS FINANCEIROS. NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS 

ANTERIORES À RECUPERAÇÃO, SOB CLÁUSULA RESOLUTIVA. 
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SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DOS PROTESTOS DAS DÍVIDAS NOVADAS. 

APROVAÇÃO O PLANO. EXTINÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS/EXECUÇÕES. 

1.Aprovado e conseqüentemente homologado o PRJ, opera-se a novação 

de todos os créditos e obrigações a ele sujeitos, nos termos do art. 360 do 

Código Civil, assim, a sua homologação judicial acarretará na liberação 

automática das travas bancárias (art. 59, § 5º da Lei 11.101/05. 2. A 

Recuperação Judicial é meio legal para equalizar os encargos financeiros 

(vide art. 50, inciso XII da LRF). 3. Durante o cumprimento do Plano, mesmo 

que não integral, não há possibilidade de extinguir a dívida novada, salvo 

no caso de convolação do PRJ em falência. 4. Deferido o processamento 

da Recuperação Judicial, as ações judiciais ficam suspensas, contudo, 

uma vez aprovado o Plano de RecuperaçãoJudicial, firmando-se a 

novação dos créditos, as ações judiciais/execuçõesexistentes deverão 

ser extintas. 5. Não é possível a retomada das ações e execuções 

individuais após o decurso do prazo legal de 180 dias, nos termos do art. 

59 da Lei nº 11.101/05, tal aprovação implica novação. 6. Agravo Legal a 

que se nega provimento." É que, uma vez operada a novação das dívidas 

através da homologação do plano de recuperação judicial aprovado pela 

assembleia geral de credores, caso haja inadimplemento da obrigação 

assumida no respectivo plano, não haverá mais possibilidade das ações e 

execuções que estiveram suspensas no prazo de blindagem retomarem o 

seu curso normal. Em caso de descumprimento das obrigações assumidas 

pelas recuperandas no plano de recuperação judicial, o que poderá 

ocorrer é a convolação da recupera

ção judicial em falência (se a inadimplência ocorrer durante o prazo 

previsto no artigo 61 da Lei 11.101/20052); ou a execução específica da 

obrigação assumida no plano, a pedido de qualquer credor (se o 

descumprimento se der após o prazo de 02 anos); ou o decreto de 

falência, a requerimento de algum credor (nos moldes do artigo 94 da Lei 

11.101/2005). Não há, por conseguinte, a possibilidade das execuções 

individuais dos créditos constantes do plano de recuperação judicial (que 

estavam suspensas por força do prazo de blindagem) prosseguirem nos 

juízos comuns, mesmo que as recuperandas venham a inadimplir as 

obrigações assumidas no plano aprovado. Por tais razões, não merecem 

acolhidas as ressalvas dos credores. Criação de Subclasses: A credora 

Rotam do Brasil Ltda (Id. 9427320) alegou que o plano de recuperação 

judicial aprovado pela assembleia não deve ser homologado porque criou 

subclasses dentro das classes II e III, especificamente para beneficiar 

credores cujos créditos tenham origem em contrato bancário; e que não 

há amparo legal para se beneficiar um credor, em detrimento de outros da 

mesma classe, apenas por ele ser instituição bancária. Defendeu também 

que é ilegal a cláusula que institui a figura do "credor colaborador" 

(através da qual o credor que optar por se tornar um colaborador das 

recuperandas poderá receber seu crédito de forma privilegiada, se 

conceder desconto à devedora), porque tal previsão permitirá que as 

recuperandas realizem acordos diferenciados com credores de uma 

mesma classe. E a credora Muriel Medici Franco Sociedade de Advogados 

(Id. 9541357) afirmou que o plano de recuperação judicial não pode ser 

homologado porque criou uma subclasse de credores trabalhistas, com 

base exclusivamente no valor do crédito, o que entende ser inadmissível. 

As ressalvas não merecem amparo, uma vez que a recuperação judicial 

trata-se de processo judicial destinado a criar condições objetivas para a 

ampla renegociação entre o devedor e o conjunto de seus credores, de 

modo que as disposições constantes no plano de recuperação judicial 

aprovado tem a finalidade precípua de criar um ambiente negocial que 

favoreça a recuperação do devedor, com a atuação intensa dos credores 

através da assembleia geral de credores. Destarte, são os credores que, 

reunidos em classes e unidos pelos seus interesses próximos, tomam a 

decisão acerca da aprovação ou não do plano de recuperação judicial, 

que regula como serão feitos os pagamentos. E, por meio dessa atribuição 

conferida aos credores, eles podem prever pagamentos e condições 

díspares, inclusive criando subclasses. A criação de subclasses de 

credores, conforme o valor de seu crédito, não fere o princípio da pars 

conditio creditorum. Não há vedação legal para que o devedor estabeleça 

subclasses entre credores de uma mesma classe, separando-os por valor 

ou grupos, principalmente quando essa subclassificação não signifique 

tratá-los de forma desequilibrada ou mascare maliciosa manipulação de 

votos. Inexistem óbices legais para que o plano preveja tratamento 

diferenciado entre conjunto de credores de uma mesma classe, tal como 

ocorreu no presente processo de recuperação judicial; e os critérios mais 

utilizados para criar subconjuntos de credores de uma classe são 

justamente o valor e/ou a natureza do crédito. Ilustro: "RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DE PLANO - ALEGADA DIFERENÇA DE 

TRATAMENTO ENTRE CREDORES - ASPECTO ECONÔMICO-FINANCEIRO - 

MATÉRIA A SER DESLINDADA UNICAMENTE PELOS CREDORES - 

RECURSO DESPROVIDO". (TJSP – AI: nº de registro 03425673 – Data de 

Julgamento: 01.03.2011, Data de Publicação: DEJT 15/03/2011). 

"RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO EMPRESARIAL. HOMOLOGAÇÃO DO 

PLANO. CREDORES REUNIDOS EM ASSEMBLEIA GERAL. APROVAÇÃO 

PELA GRANDE MAIORIA. SOBERANIA. CONTROLE JURISDICIONAL. 

CARÁTER NEGOCIAL DA PROPOSTA. EXAME DE LEGALIDADE. 

SUSPENSÃO DA REUNIÃO POR QUATRO HORAS PARA ANÁLISE E 

DELIBERAÇÃO DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS NO PLANO. REUNIÃO 

QUE FOI SUCESSIVAMENTE REDESIGNADA DESDE SETEMBRO DE 2015. 

DELIBERAÇÃO PELA SUSPENSÃO TOMADA PELA MAIORIA DOS 

CREDORES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. ASSEMBLEIA E 

DELIBERAÇÕES VÁLIDAS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO 

EMPRESARIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. CLÁUSULAS IMPUGNADAS. 

JUSTIFICADA A CRIAÇÃO DAS SUBCLASSES DE CREDORES. JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA SEM INVALIDADES. BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA 

VÁLIDO. Plano de recuperação judicial. Grupo empresarial composto por 

dez empresas. Homologação judicial após aprovação pela maioria dos 

credores em Assembleia especialmente designada para tal fim. 

Impugnação. Descabimento. Controle jurisdicional do plano de recuperação 

judicial. Controle de legalidade, boa-fé e ordem pública. Precedentes do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal. Caráter negocial da 

proposta. Credores vinculados ao processo de recuperação judicial. 

Destinatários do plano. Soberania. Plano aprovado pela grande maioria dos 

credores reunidos em Assembleia Geral realizada para esse fim. 

Aprovação da maioria, inclusive, quanto à suspensão da reunião por 

quatro horas para análise e deliberação dos adendos inseridos no plano. 

Reunião que foi sucessivamente redesignada desde setembro de 2015. 

Realização de seis reuniões entre os credores. Ausência de nulidades a 

serem sanadas no ato. Assembleia e deliberações válidas. Plano de 

recuperação judicial. Aprovação pela maioria dos credores presentes na 

Assembleia Geral realizada para tal fim. Cláusulas impugnadas pela 

instituição bancária. Criação de subclasses. Ausência de Ilegalidade. 

Precedentes do Tribunal. Garantias ofertadas pelas recuperandas a 

créditos sujeitos à recuperação judicial. Submissão ao plano. Crédito que 

deverá ser pago conforme previsão contida na proposta. Correção 

monetária e juros remuneratórios sem invalidades. Recurso não provido." 

(TJ-SP - AI: 20408310320168260000 SP 2040831-03.2016.8.26.0000, 

Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 31/10/2016, 2ª Câmara 

Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 05/12/2016). "TJ-SP 

- Agravo de Instrumento AI 20412701920138260000 SP 

2041270-19.2013.8.26.0000 (TJ-SP) - Data de publicação: 18/03/2014 - 

Ementa: V O T O Nº 12434 RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE. SUBCLASSES. Tratamento 

diferenciado entre credores da mesma classe. Possibilidade. Credores 

fornecedores da recuperanda. Garantia constitucional da igualdade 

substancial. Princípios da preservação da empresa, de sua função social 

e da pars conditio creditorum. Efetivação. Artigo 47 da Lei nº 11.101 /05. 

Precedentes. Recurso não provido neste ponto. FORMA DE PAGAMENTO. 

Carência e remuneração pelos índices da poupança. Admissibilidade. 

Ausência de abusividade e/ou ilegalidade nas cláusulas aprovadas. 

Efetivação dos princípios da preservação da empresa e de sua função 

social (artigo 47 da Lei nº 11.101 /05). Recurso não provido neste ponto. 

SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM FACE DOS COOBRIGADOS. 

Agravante qualificado como credor sem direito a voto e que não 

manifestou sua vontade na deliberação assemblear. Inadmissibilidade de 

liberação das garantias reais ou pessoais dos créditos anteriores ao 

pedido de recuperação quando ausente autorização expressa. Súmula nº 

61 deste E. Tribunal. Precedentes desta C. Câmara. Cláusula declarada 

ineficaz em relação ao Agravante. Recurso provido neste ponto. Recurso 

parcialmente provido." E ainda: "AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO 

RECUPERACIONAL APROVADO PELA MAIORIA DE CREDORES 

PRESENTES – DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE ECONÔMICA DAS 

RECUPERANDAS – CONTROLE JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – 

SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR – ALEGAÇÃO DE DESCABIDA 

SUPRESSÃO DE RESPONSABILIDADE FIDEJUSSÓRIA E DE DEMAIS 

COOBRIGADOS – INOCORRÊNCIA – FALTA DE INTERESSE – 

DIFERENCIAÇÃO ENTRE CREDORES DE UMA MESMA CLASSE – 

PRIVILÉGIO DE CREDORES "FINANCIADORES" E "ESTRATÉGICOS" – 
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CLASSE EM QUE FOI OBTIDA A APROVAÇÃO DO PLANO – 

POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA TJLP PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DA 

DÍVIDA – AMPLA NEGOCIAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. "É possível o estabelecimento de 

diferenciação entre credores no Plano de Recuperação Judicial, desde 

que fundada em fator legítimo, com a finalidade de amparar o soerguimento 

das empresas ‘recuperandas’, e, ainda, desde que o tratamento 

diferenciado não se dê entre credores da classe que houver rejeitado o 

plano. Inteligência do art. 58, §2º, da Lei nº 11.101/2005, ‘a contrario 

sensu’" (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAI 41004/2015 – Rel. DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO – j. 22/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). (...)". (AI 

36962/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)". Para 

arremate, colaciono a relevante lição de Fábio Ulhoa Coelho acerca da 

legalidade e importância da figura do "credor colaborador":

 "Evidentemente, a colaboração dos credores estratégicos é um elemento 

de fundamental importância para o sucesso da recuperação judicial. O 

risco extraordinário que assumem acaba, indiretamente, beneficiando toda 

a coletividade de credores, cujo interesse está na dependência da 

reorganização da empresa em crise. Neste sentido, se os planos de 

reorganização estimularem esta colaboração, o instituto da recuperação 

judicial tende a cumprir sua função mais eficientemente". ("O credor 

colaborativo na recuperação judicial", in PAUL0 FERNANDO CAMPOS 

SALLES DE TOLEDO e FRANCISTO SATIRO, Direito das empresas em 

Crises: problemas e soluções, Quartier Latin, São Paulo, 2012, p. 103). Isto 

posto, não merecem acolhidas as ressalvas, uma vez que a lei não veda 

tratamento desigual a credores diferentes, nem a subdivisão de classe de 

credores em subclasses. Representação de vários credores pelos 

mesmos procuradores: A ressalva apresentada pela credora Rotam do 

Brasil Ltda (Id. 9427320), de que é possível que tenha existido ilegalidade 

na votação pelo fato de inúmeros credores terem sido representados pelo 

mesmo grupo de procuradores em assembleia, não merece acolhida e 

dispensa grandes considerações, na medida em que não há previsão legal 

que impeça um advogado de representar quantos credores desejarem lhe 

contratar. Cogitar-se no acolhimento da presente ressalva seria, inclusive, 

inconstitucional, na medida em que proibir que um profissional seja 

contratado por mais de um credor configuraria inegável violação ao direito 

de liberdade do exercício da profissão pelo mesmo. Desta maneira, de 

plano, deixo de acolher a ressalva. Deságio, condições de pagamento, 

alienação de ativos e meios de recuperação: Os credores Dow 

Agrosciences Industrial Ltda (Id. 9280953), Banco do Brasil (Id. 9281035) 

e Itaú Unibanco S/A (Id. 9281053) afirmaram que não concordam com o 

deságio, as condições de pagamento e os índices de correção previstos 

no plano de recuperação judicial aprovado, por imporem sacrifícios 

excessivos aos credores. O credor Nufarm Insdústria S/A (Id. 9280803) 

alegou que "a empresa recuperanda não se desincumbiu do ônus de 

discriminar pormenorizadamente os meios de recuperação a serem 

empregados, apresentando tão somente medidas genéricas passíveis de 

atender aos seus próprios interesses em uma verdadeira carta de 

intenções". A credora Muriel Medici Franco Sociedade de Advogados (Id. 

9541357) voltou-se contra o fato do plano de recuperação judicial 

estabelecer prazo de pagamento superior a 01 ano e possibilitar que os 

credores trabalhistas optem pelo recebimento de seus créditos em tal 

prazo, mas com a incidência de deságio que afirma ser abusivo. E os 

credores Banco Original S/A (Id. 9280983) e Banco do Brasil (Id. 9281035) 

defenderam que a alienação de qualquer bem onerado deve contar com 

sua prévia e expressa anuência; e que se reservam ao direito de não 

anuir com alienação de bens imóveis gravados com hipoteca a seu favor. 

No que concerne a tais ressalvas, há que se consignar que, como bem 

assevera o doutrinador e magistrado Dr. Daniel Cárnio Costa, as questões 

relacionadas aos prazos, deságios, forma de pagamento de credores, 

alienação de ativos e destinação de recursos ficam compreendidas pelo 

poder de aprovação da assembleia geral de credores, não cabendo ao 

Poder Judiciário adentrar a tais aspectos do plano de recuperação judicial, 

competindo-lhe tão somente o exame da legalidade do plano. Transcrevo: 

"A decisão dos credores é soberana e deve ser respeitada judicialmente 

no que diz respeito às condições de mérito estabelecidas no plano de 

recuperação judicial. Nesse sentido, as questões relacionadas aos 

prazos, deságios, forma de pagamento de credores, alienação de ativos e 

destinação de recursos ficam abrangidas pelo poder de aprovação da 

Assembleia Geral de Credores.

Cabe ao Poder Judiciário analisar os contornos legais do plano de 

recuperação judicial aprovado pelos credores. Nesse sentido deve-se 

fazer uma análise de legalidade de suas cláusulas, que não poderão violar 

direitos de ordem pública". (Processo nº 1030812-77.2015.8.26.0100 – 

Recuperação Judicial da OLS – 27/01/2016 – disponível em 

www.tjsp.jus.br). Nessa mesma linha é a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO PELA 

ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. SOBERANIA. HOMOLOGAÇÃO 

JUDICIAL. DECRETAÇÃO DA NULIDADE. DESCABIMENTO. ILEGALIDADES 

NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I- A doutrina e 

jurisprudência majoritárias preveem que, as decisões tomadas nas 

assembleias gerais de credores, em regra, são soberanas, cabendo ao 

judiciário apenas examinar eventuais nulidades quanto ao procedimento da 

assembleia geral de credores, não sendo cabível por esta via a 

reapreciação do mérito do plano de recuperação judicial aprovado. II -Não 

havendo nenhuma ilegalidade ou nulidade na realização da assembleia 

geral de credores, a qual atendeu as exigências legais e os requisitos 

formais, dos arts. 45 e 58 da Lei nº 11.101/05, tendo obedecido ao quórum 

mínimo e o direito de voto dos credores, entendo que a homologação da 

ata que aprovou o plano de recuperação judicial, constitui medida 

necessária, visto que o inconformismo de um credor não pode ser de 

porte a invalidar decisão benéfica à maioria." (AI 126409/2016, DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 11/11/2016). "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO 

RECUPERACIONAL APROVADO PELA MAIORIA DE CREDORES 

PRESENTES – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS FORMAS PREVISTAS 

PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA SUJEITA À RECUPERAÇÃO JUDICIAL NO 

PLANO RECUPERACIONAL HOMOLOGADO – UTILIZAÇÃO DA TJLP PARA 

FINS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA – AMPLA NEGOCIAÇÃO – 

POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não 

há abusividade/ilegalidade na elaboração de opções de pagamento da 

dívida sujeita à recuperação judicial com previsão de carência, deságio, 

parcelamento, dação de créditos em pagamento e outras medidas dessa 

natureza, já que a renegociação da dívida, ínsita ao processamento da 

recuperação judicial, envolve, naturalmente, modificação das condições 

de pagamento dos créditos incluídos no plano recuperacional; como houve 

aprovação soberana pela ampla maioria dos credores, não se 

visualizando qualquer nulidade/ilegalidade, não se pode cogitar da 

realização de controle de legalidade para inclusão de valores e encargos 

excluídos do plano aprovado pela AGC. 2. A utilização da TJLP como 

parâmetro de atualização da dívida sujeita à recuperação judicial é 

admitida pelo eg. STJ (Súmula nº 288/STJ) e se justifica pela renegociação 

das dívidas, típicas da recuperação judicial; se aprovado por maioria dos 

credores, nos termos do art. 45 da Lei nº 11.101/2005, deve ser 

respeitado o plano recuperacional." (AI 37098/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/02/2017, 

Publicado no DJE 17/02/2017). Assim sendo, deixo de adentrar ao mérito 

de tais ressalvas, dada a competência exclusiva da assembleia geral de 

credores para decidir sobre tais aspectos. Prosseguimento das 

impugnações de crédito: Os credores Banco Caixa Geral (Id. 9280803); 

Baf Latam Trading Finance Fund (Id. 9280847); Credor Banco Bladex (Id. 

9280927); Banco Santander Brasil S/A (Id. 9280905); Banco Bradesco (Id. 

9280966); Banco Original S/A (Id. 9280983); Banco John Deere S/A (Id. 

9281002); Banco BTG Pactual S.A. (Id. 9281020); Banco do Brasil S/A (Id. 

9281035); Itaú Unibanco S/A (Id. 9281053); HSBC Bank Brasil (Id. 

9281076) e Banco de Investimentos Credit Suisse (Id. 9281091) afirmaram 

se reservar aos direitos decorrentes da impugnação de crédito que 

apresentaram. Sobre tal questão não há necessidade de qualquer 

pronunciamento judicial, na medida em que as habilitações e impugnações 

de crédito que se processam em apenso a este processo de recuperação 

terão prosseguimento normal, independentemente da aprovação do plano 

de recuperação judicial, salvo o caso de expressa desistência 

manifestada pelo impugnante nos autos respectivos. Superadas, então, as 

ressalvas apresentadas, registro ainda a expressa manifestação dos 

credores Banco Pine (Id. 9281390); Galvani Indústria S/A (Id. 9281352); 

Alvaro Lourenço Ortolan Salles (Id. 9585447); Luiz Antonio Ortolan Salles 

(Id. 9585447); Salles Agropecuária S/A (Id. 9585447); Tereza Carvalho 

Teixeira (Id. 9585608) e Edson Junior Claudio (Id. 9974975), que vieram 

aos autos solicitar a homologação do plano de recuperação judicial que foi 

aprovado pela assembleia geral de credores. Consigno que as petições de 

Id. 9765449, 9373841 e 9815515 não serão apreciadas porque tratam-se 
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de reiterações de peças anteriormente protocoladas (Id. 9492329; 

9281155, 9281143 e 9281116; e 9280905, respectivamente) e já 

apreciadas. Ante tais explanações, e após o exame detalhado de toda 

documentação acostada aos autos (em especial os criteriosos relatórios 

mensais apresentados pela diligente administradora judicial e o r. parecer 

do Douto Promotor de Justiça, no sentido de ser concedida a recuperação 

judicial em comento), outra decisão não cabe a este juízo senão a 

homologação do plano aprovado pela assembleia geral de credores, dada 

a regularidade do conclave e a legalidade da aprovação do plano pela 

soberana assembleia. Como é cediço, a situação das empresas em regime 

de recuperação judicial é bastante delicada e merece, por óbvio, atenção 

especial do Poder Judiciário. É truísmo que a Lei 11.101/2005 retrata uma 

norma principiológica que objetiva a preservação da empresa, a 

manutenção da unidade produtiva e, conseqüentemente, o emprego e a 

continuidade no recolhimento dos tributos, entre outros. Trata-se de uma 

legislação que vai ao encontro das necessidades de toda uma população 

e atende aos fins sociais a que a empresa se destina, em consonância 

com os princípios constitucionais norteadores do nosso ordenamento 

jurídico. No presente caso, se constata que foi apresentado 

tempestivamente o plano de recuperação judicial, formado o quadro de 

credores e realizada a assembleia geral de credores, a qual veio por 

deliberar pela aceitação do respectivo plano, conforme demonstra a ata 

carreada ao feito. O plano de recuperação judicial apresentado, por seu 

turno, aparenta ser viável e consistente; e não se verifica a presença de 

qualquer vício que possa invalidar o negócio jurídico, tais como erro, dolo, 

simulação, coação ou fraude. Ademais, mencionado plano está em 

conformidade com as normas de ordem pública e os princípios gerais do 

direito, não demonstrando possuir cláusulas inválidas ou formuladas com 

abuso de direito. De outra banda, valioso frisar que a assembleia geral de 

credores é o órgão máximo para deliberar sobre o plano apresentado 

pelas recuperandas, não competindo ao Poder Judiciário adentrar ao 

mérito do mesmo, no que concerne a sua viabilidade 

econômico-financeiro. É pacífica a jurisprudência do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: "AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO 

RECUPERACIONAL APROVADO PELA MAIORIA DE CREDORES 

PRESENTES – DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE ECONÔMICA DAS 

RECUPERANDAS – CONTROLE JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – 

SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR – ALEGAÇÃO DE DESCABIDA 

SUPRESSÃO DE RESPONSABILIDADE FIDEJUSSÓRIA E DE DEMAIS 

COOBRIGADOS – INOCORRÊNCIA – FALTA DE INTERESSE – 

DIFERENCIAÇÃO ENTRE CREDORES DE UMA MESMA CLASSE – 

PRIVILÉGIO DE CREDORES "FINANCIADORES" E "ESTRATÉGICOS" – 

CLASSE EM QUE FOI OBTIDA A APROVAÇÃO DO PLANO – 

POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA TJLP PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DA 

DÍVIDA – AMPLA NEGOCIAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. "Cumpridas as exigências legais, o juiz 

deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido 

aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe 

sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, 

uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear. (...) O 

magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de 

recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, 

mas não o controle de sua viabilidade econômica" (STJ – 4ª Turma – REsp 

1359311/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/09/2014, DJe 

30/09/2014). 3 (...)". (AI 36962/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/02/2017, 

Publicado no DJE 17/02/2017). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE 

CREDORES. SOBERANIA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DECRETAÇÃO DA 

NULIDADE. DESCABIMENTO. ILEGALIDADES NÃO COMPROVADAS. 

RECURSO DESPROVIDO. I- A doutrina e jurisprudência majoritárias 

preveem que, as decisões tomadas nas assembleias gerais de credores, 

em regra, são soberanas, cabendo ao judiciário apenas examinar 

eventuais nulidades quanto ao procedimento da assembleia geral de 

credores, não sendo cabível por esta via a reapreciação do mérito do 

plano de recuperação judicial aprovado. II -Não havendo nenhuma 

ilegalidade ou nulidade na realização da assembleia geral de credores, a 

qual atendeu as exigências legais e os requisitos formais, dos arts. 45 e 

58 da Lei nº 11.101/05, tendo obedecido ao quórum mínimo e o direito de 

voto dos credores, entendo que a homologação da ata que aprovou o 

plano de recuperação judicial, constitui medida necessária, visto que o 

inconformismo de um credor não pode ser de porte a invalidar decisão 

benéfica à maioria." (AI 126409/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, 

Publicado no DJE 11/11/2016). E a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça: "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

CONTROLE DO MAGISTRADO SOBRE O PLANO DE SOERGUIMENTO. 

APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VIABILIDADE 

ECONÔMICA. SOBERANIA DA AGC. LEGALIDADE. VERIFICAÇÃO PELO 

JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 1. Processamento da 

recuperação judicial deferido em 24/05/2013. Recurso especial interposto 

em 04/11/2014 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016. 2. A jurisprudência 

das duas Turmas de Direito Privado do STJ sedimentou que o juiz está 

autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação 

judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual 

constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores. 3. 

O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais 

em recurso especial são inadmissíveis. 4. Recurso especial não provido." 

(REsp 1660195/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017). É a assembleia geral de credores 

que, em suma, decide o destino da empresa em crise, aprovando ou não o 

plano de recuperação apresentado. E, no caso em exame, o projeto de 

soerguimento da empresa em recuperação foi confortavelmente aprovado, 

conforme consta da ata carreada ao feito. Por consequência, nos termos 

do artigo 58 da Lei 11.101/2005, cumpridas as exigências, deve ser 

concedida a recuperação judicial do devedor, cujo plano tenha sido 

aprovado pela assembleia geral de credores. Posto isso, acolhendo 

oparecer do representante do Ministério Público, e considerando o mais 

que dos autos consta, HOMOLOGO O PLANO DE RECUPERAÇÃO 

aprovado pela assembleia geral de credores e, por via de conseqüência, 

com fundamento no artigo 58 da Lei 11.101/2005, CONCEDO A 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL às empresas BOM JESUS AGROPECUÁRIA 

LTDA, BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, ABJ COMÉRCIO 

AGRÍCOLA LTDA, AGROPECUÁRIA AGRAGUARI LTDA, BOA 

ESPERANÇA AGROPECUÁRIA LTDA, V.S. AGRIÓCILA E PECUÁRIA LTDA, 

WW AGROPECUÁRIA LTDA, FAZENDA SÃO JORGE LTDA, FAZENDA 

SÃO BENEDITO LTDA, FAZENDA SÃO MATEUS LTDA e FAZENDA SÃO 

JOSÉ LTDA, para o seu devido cumprimento nos termos dos artigos 59 e 

61 da mesma lei.

Anoto que vieram aos autos as certidões referidas no art. 57 da Lei n.º 

11.101/2005, e que há inclusive a possibilidade de dispensa da 

apresentação das mesmas, como orienta a jurisprudência. Nesse 

sentido:"AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIDA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL – DAÇÃO EM PAGAMENTO – RECUSA DO CREDOR – 

IMPOSSIBILIDADE – ASSEMBLÉIA DE CREDORES – EXISTÊNCIA DE 

QUÓRUM – VALIDADE – AUSÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVA DE 

DÉBITOS FISCAIS – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO 

PARCIALMENTE. (...) Considerando a inexistência de Lei Complementar 

que regule o parcelamento do débito tributário procedente de dívida 

arrolada em plano de recuperação judicial, esta deve ser concedida, 

independentemente da ausência de certidões fiscais negativas, sob pena 

de soterrar a aplicação da nova Lei, negando, por conseguinte, vigência 

ao princípio que lhe é norteador". (TJMT-AI n.º 24706/2008 – Sexta 

Câmara Cível – Rel. Dr Marcelo Souza de Barros- j. 10.09.08)."RECURSO 

DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECURSO FEDERAL – PROGRAMA 

HABITACIONAL – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, 

ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INOVAÇÃO 

RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – LIBERAÇÃO DOS VALORES 

CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS – POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). É possível a dispensa da apresentação de 

certidões negativas para que a empresa recuperanda exerça suas 

atividades". (AgR 98937/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/09/2016, 

Publicado no DJE 26/09/2016). Oficie-se à Junta Comercial de Mato Grosso 

e dos Estados que porventura as recuperandas tenham filiais, para as 

anotações necessárias sobre a concessão da Recuperação Judicial, em 

conformidade com o parágrafo único do artigo 69 da Lei 

11.101/2005.Assento que os pagamentos previstos no plano de 

recuperação judicial aprovado e homologado deverão ser efetuados 

diretamente aos credores, que deverão informar seus dados bancários 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018524/1/2018 Página 489 de 679



diretamente às recuperandas, ficando vedado, desde já, quaisquer 

depósitos nos autos. Intimem-se as recuperandas, a administradora 

judicial e todos os credores e terceiros interessados; notifique-se o 

Ministério Público; e tomem-se as medidas necessárias para ampla 

publicidade desta decisão.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 886483 Nr: 399-13.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, SEDEPDR, EESCDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIONALDO MADEIRA COSTA - 

OAB:13075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora, dr. Ariovaldo Madeira Costa OAB-MT 

13.075, da decisão de fls. 21/25, com o seguinte conteúdo: "Assim, acolho 

o pedido inicial, reconhecendo presentes os pressupostos legais para 

ANTECIPAR A TUTELA, impondo ao ESTADO DE MATO GROSSO a 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente na IMEDIATA disponibilização de uma 

vaga no 1º (primeiro) ano do ensino fundamental, na Escola Estadual 

Sagrado Coração de Jesus, localizada neste Município de Rondonópolis, 

para o aluno FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA, comprovando a providência 

determinada, em 05 (CINCO) DIAS, a contar da intimação da decisão 

liminar. Intime-se a diretoria da referida escola, nos EXATOS termos e para 

os fins requeridos pelo autor no item “8.” da petição inicial. Comunique-se 

o teor da presente decisão liminar ao Secretário Estadual de Educação de 

Mato Grosso, para as providências necessárias ao devido cumprimento, 

sob pena de responsabilidade. Findo os prazos estabelecidos e em nada 

sendo apresentado dando conta do cumprimento da decisão liminar, 

certifique-se e intime-se o autor. DEIXO DE FIXAR MULTA para o caso de 

DESCUMPRIMENTO porque, em assim ocorrendo, poderá dar-se o 

BLOQUEIO de verbas suficientes (via bacenjud) desde que, pedido na 

forma correta e com quantificação do valor pela parte interessada. 

Determino que o Sr. Oficial de Justiça designado para atuar neste 

processo, diante do caráter de EMERGÊNCIA, proceda às diligências e 

comunicações dos atos processuais, caso necessário, em horário e dias 

em que não houver expediente forense, inclusive fins de semana e 

feriados, em conformidade com o artigo 212, do Novo Código de Processo 

Civil. Citem-se os Requeridos, para, querendo, apresentarem contestação, 

dentro do prazo legal. Encaminhem-se as cópias necessárias. Às 

providências".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 826895 Nr: 5232-45.2016.811.0003

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

CIVEL DE RONDONÓPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Marco para justificação de Victor Manoel o dia 15 de fevereiro deste ano, 

às 13:30 horas. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004558-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA SOARES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

ANTONIO SOARES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

PETRONIA FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

ROSIMAR SOARES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

JOSE SOARES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SOARES DE ALBUQUERQUE (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1004558-16.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CNGC, impulsiono o presente feito intimando a 

parte autora para que materialize o Formal de Partilha expedido nos autos, 

instruindo-o com as cópias nele indicadas, e proceda ao registro junto ao 

Cartório de Registro de Imóvel competente, em cinco dias. Decorrido o 

prazo os autos serão arquivados. Rondonópolis/MT, 23 de janeiro de 2018 

Margareth Bender Vitorette Gestor(a) Substituta

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001065-65.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT0005773S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JOAQUIM DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001065-65.2016.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CNGC, impulsiono o presente feito intimando a 

parte autora para que materialize o Formal de Partilha expedido nos autos, 

instruindo-o com as cópias nele indicadas, e proceda ao registro junto ao 

cartório de Registro de Imóveis competente, em cinco dias. Decorrido o 

prazo os autos serão arquivados. Rondonópolis/MT, 23 de janeiro de 2018 

Margareth Bender Vitorette Gestor(a) de Secretaria

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721673 Nr: 2694-96.2013.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JB, WBM, WB, MADLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDARM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DOURADO MACHADO 

ROCHA - OAB:OAB/MT 19105, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 

11.551, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:19974/O, VANDERLEA 

SOMMER - OAB:AOB/MS 13.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO RICARDO 

FILIPAK, para devolução dos autos nº 2694-96.2013.811.0003, Protocolo 

721673, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 802312 Nr: 15311-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QCDS, EGDA, MMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR BOSCO OLIVEIRA 

LOPES - OAB:OAB/RS 96972, WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 15311-20.2015.811.0003

Vistos etc.
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1. Intime-se a inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestem sobre os ofícios de fls. 109/112.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 28 de setembro de 2017.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 432556 Nr: 1221-80.2010.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ GALDINO - 

OAB:OAB/MT14575, ILSON JOSE GALDINO - OAB:OAB/MT11554, 

JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:12105/MT, MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Visto.

Verifico que devidamente intimado, por seu advogado, o exequente deixou 

de manifestar quanto ao último relatório social apresentado (fls. 79/81), 

conforme certificado às fls. 86.

Por sua vez, a genitora da criança demonstrou-se favorável ao 

acompanhamento psicológico da família, conforme recomendado pela 

assistente social.

Assim, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, bem como novamente seu 

procurador, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse na 

continuidade da presente demanda, promovendo o necessário ao regular 

andamento do feito, sob pena de extinção (art. 485, § 1º, CPC/2015).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 734958 Nr: 14655-34.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZADO, HJMDO, CLM, SLDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDMQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 14655-34.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Intime-se novamente a inventariante que, no prazo de 10 (dez) dias, 

traga aos autos a sentença judicial declaratória de união estável e o 

comprovante de recolhimento do ITCMD.

2. Ante os termos da cota ministerial de fl. 108, proceda-se à nova 

avaliação judicial dos bens inventariados.

3. Após a realização da avaliação judicial, abra-se vista à inventariante, 

aos herdeiros e ao representante do Ministério Público, pelo prazo de 05 

(cinco) dias.

4. Cumpridas as diligências supra, venham-me os autos conclusos.

5. Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de outubro de 2017.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 748667 Nr: 7075-16.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDSR, ELENICE JESUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO APARECIDO DA ROCHA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 1238 da CNGC impulsiono os autos para que aguardem 

suspensos, por um mês. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a 

autora para dar andamento ao feito, em cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 819433 Nr: 2717-37.2016.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIANNA SANTANA RODRIGUES, JESSIKA SANTANA 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS PEREIRA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT12105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Verifico que devidamente intimadas, por seu advogado, as requerentes 

deixaram de prestar contas ao Juízo, a respeito do alvará expedido nos 

autos, bem como não manifestaram sobre a correspondência devolvida, 

endereçada ao BRADESCO CONSÓRCIO (fls. 31), conforme certificado às 

fls. 49.

Assim, INTIMEM-SE pessoalmente as autoras, bem como novamente seu 

procurador, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover a devida 

prestação de contas ou, na sua impossibilidade, justifique-se 

adequadamente nos autos, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 434126 Nr: 2792-86.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPZ, FPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O, VALERIA PIVA CLEMENTE - OAB:10.482- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ZANCANARO - 

OAB:8739

 Visto.

CUMPRA-SE integralmente a decisão de fls. 279. MANIFESTE-SE a parte 

autora sobre o que de direito, considerando que restaram infrutíferas as 

buscas de bens “online” (BACENJUD e RENAJUD).

Às providencias.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

FINALIDADE: AUTOS N. 2265-66.2012.811.0003 – CI 707485 - INTIMAÇÃO 

da parte MARIANA MIRANDA MAXIMO, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO FEITO EM 05 (CINCO DIAS), 

SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA FORMA DO ART. 485 - III, DO CPC, pois este 

encontra-se abandonado há mais de 30 dias, devendo para tanto DAR 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO. Eu, MAISA 

BRAUN, MATRÍCULA n° 31986, ESTAGIÁRIA, digitei. Rondonópolis - MT, 23 

de janeiro de 2018. Hélio Avelino dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002858-39.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. L. (REQUERIDO)
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RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002858-39.2016.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Interdição com Pedido de Curatela Provisória de Urgência’ ajuizada por L. 

M. S., em desfavor de S. R. L., ambas devidamente qualificadas nos autos. 

Relata a autora que a interditanda é sua sobrinha, sendo que a mesma 

encontra-se impossibilitada para o exercício de qualquer atividade de seu 

cotidiano, em razão de possuir retardo mental, mostrando-se incapaz de 

praticar atos da vida civil. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. 

Pela decisão lançada no ID nº 2397488, foi deferida a curatela provisória, 

nomeando Curadora à interditanda, a Senhora L. M. S. Estudo social 

encartado aos autos (ID nº 4148227). Em sede de audiência de entrevista 

designada por este juízo, procedeu-se à oitiva da interditanda, bem como 

nomeou-se curador especial a mesma, caso não fosse ofertada defesa 

(ID nº 6736826). Manifestação do curador especial nomeado no ID nº 

8015423. Instada a se manifestar acerca da defesa apresentada, a parte 

autora quedou-se inerte. Em parecer, a representante do Ministério Público 

opinou pelo acolhimento do pedido inicial (ID nº 11129502). Feito concluso. 

É a síntese. Decido. O procedimento de interdição sofreu intensas 

transformações com a entrada em vigor da Lei Federal nº 13.146/2015. Tal 

lei, com raízes profundas no princípio da dignidade da pessoa humana, 

pretendeu, como anota Pablo Stolze Gagliano, “fazer com que a pessoa 

com deficiência deixasse de ser ‘rotulada’ como incapaz, para ser 

considerada - em uma perspectiva constitucional isonômica - dotada de 

plena capacidade legal, ainda que haja a necessidade de adoção de 

institutos assistenciais específicos, como a tomada de decisão apoiada e, 

extraordinariamente, a curatela, para a prática de atos na vida civil”. Bem 

por isso que aquela Lei, em seus art. 6º e 84, aponta que a deficiência não 

afeta a plena capacidade civil da pessoa, com o que foi extirpado do 

ordenamento jurídico a previsão de incapacidade civil absoluta decorrente 

de deficiência mental ou física. A partir disso, estabelecido está que a 

curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial, constituindo medida extraordinária, 

devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, 

preservados os interesses do curatelado (art. 85, §2º). MAURÍCIO 

REQUIÃO, a seu turno, destaca que a nova lei apaga do mundo jurídico a 

previsão de incapacidade decorrente de deficiência, mas destaca que 

isso, contudo, não conduz necessariamente ao descabimento de curatela, 

embora agora prevista como medida extraordinária: “Assim, o fato de um 

sujeito possuir transtorno mental de qualquer natureza, não faz com que 

ele, automaticamente, se insira no rol dos incapazes. (...) A mudança 

apontada não implica, entretanto, que o portador de transtorno mental não 

possa vir a ter a sua capacidade limitada para a prática de certos atos. 

Mantém-se a possibilidade de que venha ele a ser submetido ao regime de 

curatela. O que se afasta, repise-se, é a sua condição de incapaz”. 

Prossegue aquele autor afirmando que, a partir da sensível mudança de 

paradigmas no trato da pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 

13.146/2015 gerou reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. 

“Isto porque a regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade 

legal por parte do portador de transtorno mental, em igualdade de 

condições com os demais sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com 

Deficiência). A curatela passa a ter o caráter de medida excepcional, 

extraordinária, a ser adotada somente quando e na medida em que for 

necessária”. Claro ficou, também, que a curatela afeta apenas aspectos 

patrimoniais, mantendo o portador de transtorno mental o controle sobre 

os aspectos existenciais da sua vida, a exemplo do “direito ao próprio 

corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, 

ao trabalho e ao voto” (art. 85). Nesse norte, afastou-se a exigência de 

termo de curatela em diversas situações, como na emissão de 

documentos oficiais (art. 86) e para o requerimento e recebimento de 

benefícios previdenciários, a partir da inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, 

do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai daí, portanto, que, sendo a pessoa 

deficiente detentora de capacidade civil plena, somente se admite o 

processamento da interdição (entendida como ação de imposição de 

curatela e não mais voltada à declaração da incapacidade civil) quando 

demonstrada a imperiosa necessidade de prática de atos de gestão 

patrimonial pelo curador em razão da impossibilidade do exercício de seus 

direitos pelo interditando, e quando for impossível recorrer-se ao 

mecanismo da tomada de decisão apoiada. Pois bem, a teor do caso 

vertente, entendo que a prova documental médica carreada aos autos, 

somada a documentação oriunda da Justiça Federal, revela que a 

interditanda não tem condições de gerir seus próprios atos, o que justifica, 

portanto, sua submissão aos termos da curatela, nos termos do art. 85 da 

Lei nº 13.146/2015, limitada aos aspectos de natureza patrimonial e 

negocial. Com efeito, além do documento médico que acompanha a 

exordial, o estudo social realizado com a interditanda evidencia que esta 

possui restrições para atividades da vida diária e está inapta para decidir 

sobre atos da vida civil, o que se presume, também, do benefício 

assistencial por incapacidade a que faz jus. A situação de seu quadro de 

saúde também foi constatada por ocasião da audiência de entrevista. 

Destarte, registro que, embora conste dos autos que a interditanda reside 

na condição de companheira com a pessoa de José Francisco de Souza 

(ID 4148227), vislumbra-se que a requerente desempenha os cuidados 

necessários em relação a demandada, sobretudo considerando-se a 

idade avançada do atual convivente da requerida (74 anos), sendo 

indispensável a nomeação de pessoa apta ao desenvolvimento do 

encargo, inclusive, diante da concordância de todos os envolvidos. Isso 

não implicará, por outro lado, declaração de incapacidade civil, não só 

porque não mais remanescem tais figuras no art. 3º do Código Civil, mas 

porque, quanto à incapacidade relativa por impossibilidade de expressão 

da vontade (art. 4º, III), não há nos autos elemento que demonstre tal 

situação. Postos isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

submeter S. R. L. à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e 

previdenciários, a ser exercida por L. M. S., a quem competirá prestar 

contas anualmente dos atos de sua gestão, ficando advertidos de que 

necessitará de prévia autorização judicial para que contraia obrigações 

em nome da interditanda. A interdição abrange a prática de atos de 

disposição patrimonial, demandar ou ser demandado em juízo, emprestar, 

transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos de administração 

de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código 

de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente 

no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no órgão Oficial, 3 

vezes, com intervalo de 10 dias. Independente do trânsito em julgado, 

expeça-se o competente mandado de registro da sentença de interdição 

para Cartório de Registro Civil competente, para ser registrado e averbada 

a sentença junto à certidão de nascimento da requerida. Sem custas e 

honorários ante à gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 16 de janeiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006359-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATALICIO VILAMAIOR OAB - MT0005172S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. J. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT0003948A (ADVOGADO)

GILMAR JESUS CUSTODIO OAB - MT3727 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006359-64.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de “Ação de Tutela 

e Guarda de Menor” ajuizada por CYNTIA DE SOUZA SILVA em desfavor 

de GILMAR JESUS CUSTÓDIO, ambos bem qualificados nos autos. Com a 

inicial vieram os documentos. Em sede de audiência de conciliação 

designada por este juízo as partes entabularam acordo, 

regulamentando-se a guarda do menor Davi Augusto de Souza Custódio, a 

ser exercida pela genitora e o direito de visitas pelo genitor na forma 

disposta em r. termo (id nº 10906282). O representante do Ministério 

Público, em parecer, opinou pela homologação do aludido acordo (id nº 

11181682). É o relatório. Decido. Denota-se nos autos que as partes 

acordaram acerca da guarda e direito de visitas do menor Davi Augusto 

de Souza Custódio. Insta salientar, por oportuno, que o deferimento da 

guarda, conforme acordaram, não faz coisa julgada material, eis que 

havendo alteração da situação de fato, poderá a mesma ser revista no 

interesse do menor, consoante se infere pelo disposto no artigo 35 da Lei 

nº 8.069/90, de 13.7.90 – ECA. Por tais razões, em consonância com o 

parecer ministerial, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e regulares efeitos o acordo entabulado entre CYNTIA DE SOUZA 

SILVA e GILMAR JESUS CUSTÓDIO acerca da guarda e direito de visitas 

do menor Davi Augusto de Souza Custódio. Sem custas e honorários ante 
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a gratuidade da Justiça. Transitada em julgado, em sendo manifestado o 

interesse pela parte autora no prazo de cinco dias, expeça-se o termo de 

guarda do menor em favor da genitora. Ciência ao Ministério Público. P. I. e 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 16 de janeiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1008443-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. A. S. (REQUERENTE)

J. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI OAB - MT0013739A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI OAB - 004.209.961-76 

(PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1008443-38.2017.8.11.0003 Vistos etc., M. P. de S. e J. A. dos S. S., bem 

qualificados nos autos, ajuizaram a presente ‘Ação de Divórcio 

Consensual c/c Alimentos, Guarda e Regulamentação de Visitas’, 

relatando que contraíram matrimônio sob o regime de comunhão parcial de 

bens, sem possibilidade de reconciliação, sendo que na atualidade 

inexistem bens a partilhar. Informam, ainda, que durante a união adveio o 

nascimento do menor D. M. A. S., cuja guarda será exercida pela genitora, 

regulamentando-se o direito de visitas e a verba alimentar a ser paga pelo 

genitor em favor do filho em comum, fixada na importância de 42% do 

salário mínimo nacional, bem como o plano de saúde do infante e as 

despesas extraordinárias a serem custeadas por ambas as partes na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, conforme disposto na 

peça inaugural. Além disso, as partes dispensam de forma recíproca o 

arbitramento de pensão alimentícia, porquanto ambos ostentam fontes 

próprias de sustento. Em parecer, o Ministério Público opinou pelo 

acolhimento do pedido de homologação e consequente decretação do 

divórcio (ID nº 11147408). Relatei o essencial. Decido. Trata-se de AÇÃO 

DE DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C ALIMENTOS, GUARDA E 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS ajuizada por M. P. de S. e J. A. dos S. S., 

ambos bem qualificados nos autos. As partes são legítimas e bem 

representadas, presentes estando os pressupostos processuais e as 

condições da ação. O pedido satisfaz às exigências do art. 40 da Lei n. 

6.515/77, do art. 1.580, parágrafo segundo, do Código Civil/2002 e do art. 

226, § 6º da Constituição Federal. Assim, impõe-se a procedência da 

pretensão ora deduzida. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contido na petição inicial para DECRETAR O DIVÓRCIO requerido por M. P. 

de S. e J. A. dos S. S., declarando cessados todos os deveres inerentes 

ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. A cônjuge virago 

voltará a usar seu nome de solteira, qual seja: J. A. dos S. No mais, com 

relação à guarda, direito de visitas e verba alimentar, HOMOLOGO, com 

fundamento no artigo 487, III, “b” do CPC, o acordo tal qual o celebrado na 

inicial. Oficie-se ao órgão empregador indicado no ID 10419331 para que 

promova o desconto da verba alimentar em folha de pagamento do genitor 

e o respectivo depósito em favor do menor na conta bancária informada 

nos autos, observando-se o quanto ajustado. Sem custas e honorários, 

face à gratuidade da Justiça precedentemente deferida. Preclusa a via 

recursal, expeça-se o competente mandado de averbação (art. 10, I, do 

Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao 

Cartório de Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais, bem como 

termo de guarda do menor. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais, arquivem-se. Notifique-se o Ministério Público. P. I. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de janeiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001418-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. J. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. D. S. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELAINE BENITEZ OAB - 810.982.511-72 (REPRESENTANTE)

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES TERMO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS 

PROCESSO: 1001418-71.2017.8.11.0003 REQUERENTE: JEFERSON 

JOAQUIM DA SILVA ADVOGADA: TATIANE BONISSONI 

REQUERIDA/REPRESENTANTE: HELAINE BENITEZ PRESENTES 

REQUERENTE: JEFERSON JOAQUIM DA SILVA ADVOGADA: TATIANE 

BONISSONI REQUERIDA/REPRESENTANTE: HELAINE BENITEZ 

ADVOGADA: ROSENILDA PEREIRA DO LAGO CONCILIADORA JUDICIAL: 

ADRIELY APARECIDA CEZARETO Aos 23 dias do mês de Janeiro do ano 

de dois mil e dezoito, às 13h30min, neste Município e Comarca de 

Rondonópolis - MT, na sala de audiências da 2ª Vara de Família e 

Sucessões, Fórum de Justiça, presente esta Conciliadora, e as partes 

supra. Aberta a audiência, restou INFRUTÍFERA ante a impossibilidade das 

partes em comporem um acordo. Desta forma, abre-se prazo de 15 dias 

para apresentação de contestação pela parte requerida. A patrona da 

requerida requer prazo de 05 (cinco) dias para juntada de 

substabelecimento. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o 

presente termo,  que va i  ass inado pe los  p resentes . 

________________________________________ ADRIELY APARECIDA 

C E Z A R E T O  C o n c i l i a d o r a  J u d i c i a l 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

R E Q U E R E N T E :  J E F E R S O N  J O A Q U I M  D A  S I L V A 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

A D V O G A D A :  T A T I A N E  B O N I S S O N I 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

R E Q U E R I D A / R E P R E S E N T A N T E :  H E L A I N E  B E N I T E Z 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ADVOGADA: ROSENILDA PEREIRA DO LAGO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005991-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. H. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES OAB - MT15616/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. V. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005991-55.2017.8.11.0003 Vistos. Cuida-se de ‘Ação de 

Reconhecimento de Paternidade c/c Ação de Alimentos’ movida por 

GABRIEL HENRIQUE DA SILVA, representado por sua genitora, Sra. Ana 

Paula Ferreira da Silva em desfavor de MURILO DIAS VASCONCELOS, 

todos bem qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos 

pertinentes. Em sede de audiência de conciliação designada por este juízo, 

as partes foram instadas a conciliação, a qual restou exitosa, 

oportunidade em que o demandado reconheceu de forma livre e 

espontânea a paternidade do menor Gabriel Henrique da Silva, pleiteando 

pelas devidas alterações, nos moldes do quanto disposto na assentada 

carreada aos autos. Além disso, os demandantes estabeleceram a verba 

alimentar no quantum de 30% do salário mínimo mensal a ser paga pelo 

genitor em favor da criança, todo dia dez de cada mês mediante depósito 

em conta bancária a ser informada pela genitora do infante, tendo também 

o genitor se comprometido em arcar com a metade das despesas 

extraordinárias farmacêuticas, médicas, hospitalares e materiais 

escolares. Por fim, regulamentaram a guarda do infante em favor da 

genitora, bem como o direito de visitas a ser realizada pelo genitor (id nº 

10946112). A douta representante do Ministério Público opinou pela 

homologação do quanto ajustado entre as partes (id nº 11200508). É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de investigação de paternidade c/c 

alimentos, em que no curso do feito as partes, mediante concessões 

mútuas, lograram resolver o conflito que ensejou a propositura da ação, 

impondo-se a homologação judicial da transação levada a efeito em sede 

de audiência de conciliação, tendo as partes ajustado a questão afeta ao 

reconhecimento voluntário da paternidade pelo demandado, além da verba 
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alimentar, guarda e direito de visitas, conforme alhures descrito. Posto 

isso, tendo em vista que o ajuste revela-se benéfico aos interesses da 

criança, em sintonia ao parecer ministerial, na forma do art. 487, inc. III, “b” 

do Código de Processo Civil, cumpridas as formalidades legais, 

HOMOLOGO, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo constante nos autos (id nº 10946112). Expeça-se mandado ao 

Cartório de Registro Civil para que se promova a retificação no registro 

civil do autor constando-se como pai o requerido e ainda o nome de seus 

avós paternos, além da alteração do nome do menor. Transitada em 

julgado, expeça-se o termo de guarda do menor em favor da genitora, em 

havendo interesse, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, proceda-se ao 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo. Sem custas e honorários 

ante a gratuidade da Justiça, que ora defiro também em favor do 

demandado. Dê-se ciência ao Parquet. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 16 de janeiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001650-20.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADENEELE GARCIA CARNEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE RAFAEL E SILVA CARNEIRO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001650-20.2016.8.11.0003 VISTOS. Cuida-se de ação de curatela 

com pedido de tutela provisória de urgência proposta por ADENEELE 

GARCIA CARNEIRO em face de FELIPE RAFAEL E SILVA CARNEIRO, 

ambos bem qualificados nos autos. Com a inicial vieram documentos. No 

transcorrer processual a parte autora noticiou o falecimento do 

interditando, conforme certidão de óbito acostada ao feito através do ID 

4907042. Feito concluso. É a síntese. Decido. Considerando que a ação de 

curatela é personalíssima e intransferível, em caso de morte do 

interditando o processo deverá obrigatoriamente ser extinto sem 

resolução do mérito. Nesse sentido: “EMENTA: INTERDICAO. 

COMPANHEIRA. RECURSO. MORTE DO INTERDITANDO. EXTINCAO DA 

ACAO. EM TESE, A COMPANHEIRA, EMBORA AFASTADA, TEM 

INTERESSE EM RECORRER EM DEMANDA ONDE FOI ACEITA COMO 

INTERVENIENTE. TODAVIA, A MORTE DO INTERDITANDO EXTINGUE A 

DEMANDA, JA QUE SE CUIDA DE ACAO PERSONALISSIMA, ONDE 

APENAS SE CONTROVERTE A CAPACIDADE DA PESSOA. APELACAO 

DESPROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70003372455, Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Carlos Teixeira Giorgis, Julgado 

em 10/04/2002). “Morto o interditando, extingue-se o processo de 

interdição” (RP 6/316, em 114.) (in Código de Processo Civil, Theotonio 

Negrão, comentários ao art. 267, IX, pg. 390). Posto isso, JULGO E 

DECLARO EXTINTA a presente ação de curatela com pedido de tutela 

provisória de urgência, nos termos do artigo 485, IX do Código de 

Processo Civil, revogando a liminar concedida. Sem custas e honorários, 

eis que o feito tramita sob o pálio da justiça gratuita. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 19 de janeiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000016-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MORAES DA COSTA (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

TATIANE CRISTINA PIRES (REQUERENTE)

NILVA ANA MOTA DA COSTA (REQUERENTE)

JAIRO MORAES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000016-18.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de pedido de alvará 

judicial proposto por Maria Moraes da Costa e outros, todos bem 

qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. 

Derradeiramente, a parte autora pugnou pela extinção do feito, sem 

resolução do mérito. É o relatório. Decido. A desistência da ação é 

perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental, inexistindo in casu nada que obstaculize o 

acolhimento do pedido de desistência. Face ao exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA formulada (art. 200, parágrafo único, CPC), e DECLARO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito (art. 485, VIII, CPC). Sem 

custas e honorários ante à gratuidade da Justiça que ora defiro em favor 

dos autores. P. I. Arquivem-se com as baixas devidas. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 22 de Janeiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001170-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. S. O. (AUTOR)

KEILA FRANCISCA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR MESSIAS DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001170-08.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ação de 

alimentos ajuizada por IHASMIM MESSIAS DA SILVA OLIVEIRA e JOÃO 

PEDRO MESSIAS DA SILVA OLIVEIRA, representados pela genitora, Sra. 

Keila Francisca da Silva em desfavor de VALDEMIR MESSIAS DE 

OLIVEIRA, todos bem qualificados nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. Recebida a inicial foram arbitrados alimentos 

provisórios no patamar de 01 (um) salário mínimo vigente no país, 

designando-se audiência de conciliação. A audiência de conciliação 

restou exitosa com relação ao pedido exordial, tendo as partes ajustado a 

verba alimentar no patamar equivalente a 53,36% do salário mínimo vigente 

no país a ser pago pelo genitor em favor dos filhos até o dia doze de cada 

mês mediante depósito em conta bancária, tendo também o genitor se 

comprometido em adimplir anualmente com o valor de R$400,00 

(quatrocentos reais) nos meses de julho e dezembro com o fito de que 

seja adquiridas roupas aos menores, além de arcar com a metade das 

despesas extraordinárias com medicação e materiais escolares. Por fim, 

as partes acordaram que a guarda dos menores será exercida pela 

genitora, regulamentando-se o direito de visitas ao pai na forma disposta 

no r. termo de assentada (id nº 9959265). O Parquet opinou pela 

homologação do aludido acordo (id nº 10087044). Após determinação, o 

patrono do demandado regularizou a sua representatividade processual 

nos autos (id nº 10821018). É o relatório. Decido. O acordo está encartado 

aos autos, constando-se o teor de suas avenças. Levando-se em 

consideração que a transação realizada entre as partes preserva os 

interesses dos menores, tendo respei tado o binômio 

possibilidade/necessidade, insculpido no artigo 1.694, §1º, do Código Civil, 

sua homologação é medida que de rigor se impõe. Posto isso, 

HOMOLOGO, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC, o acordo tal qual o 

entabulado e, declaro, por conseqüência extinto o presente feito. Oficie-se 

na forma determinada no decisum retro. Sem custas e honorários ante a 

gratuidade da Justiça. Transitada em julgado, expeça-se o termo de 

guarda definitivo dos menores em favor da genitora, em havendo 

interesse, e, após proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de 

estilo. Ciência ao Ministério Público. P. I. e Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 19 

de janeiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004533-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE SIQUEIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAYANNE RODRIGUES SILVA OAB - MT20349/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004533-03.2017.8.11.0003 Vistos etc., ELIZABETE SIQUEIRA DOS 

REIS e GILMAR RIBEIRO DOS SANTOS ingressaram com o presente 

pedido de homologação de acordo extrajudicial realizado entre as partes. 

Determinada a emenda da petição inicial, os autores cumpriram de forma 

parcial, tendo sido reiterada a intimação das partes a fim de apresentar a 

certidão de nascimento do Sr. Gilmar e regularizar a representação 

processual da Sra. Elizabete, todavia quedaram-se inertes. Fundamento. 

Decido. Cuida-se de pedido de homologação de acordo extrajudicial. 

Contudo, os requerentes deixaram de proceder às regularizações 

necessárias, conforme determinado na deliberação constante no evento 

de número 10263816. Deste modo, a petição inicial merece ser indeferida, 

diante da inércia dos requerentes, que não atenderam à determinação de 

emenda da petição inicial, na forma do parágrafo único, do art. 321 do 

NCPC. A propósito: “Corretíssimo o despacho do Juiz que determina ao 

autor emendar a inicial e assim viabilizar o exame da causa, muito mais 

quando restou explicitado o defeito tido e havido por comprometedor. O 

desatendimento ao comando judicial enseja a extinção do processo.” (Ac. 

un. da 1a. T. do TJDF na Ap. 38.469, rel. Des. Eduardo de Moraes). 

Ademais, “Na hipótese de extinção do processo, sem julgamento de 

mérito, com base no art. 267, I – indeferimento da petição inicial – não se 

exige a intimação pessoal da parte na forma preconizada no § 1º do 

referido preceito legal (STJ – 6ª T., REsp 200.087-RJ, rel. Min. Vicente 

Leal, j. em 17.8.00, conheceram do recurso, v.u., DJU 9.10.00, p. 207). No 

mesmo sentido: STJ-1ª T., AI 519.807-AgRg, rel. Min. Luiz Fux, j. 2.9.04, p. 

218)” (in, Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. Código de 

Processo Civil e legislação processual civil em vigor. 40ª ed., São Paulo: 

Saraiva, p. 393). Dessa maneira, não tendo os Requerentes cumprido o 

ônus judicial que lhe competia, imperioso o indeferimento da petição inicial, 

eis que inviável se mostra a mantença do curso processual por 

impossibilidade total de seu prosseguimento. Posto isso, INDEFIRO a inicial 

com fundamento no parágrafo único do artigo 321, do novel Código de 

Processo Civil e via de consequência, DECLARO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do 

mesmo estatuto processual. Sem custas e honorários em face da 

gratuidade da Justiça, que ora defiro. Transitada esta em julgado, 

arquivem-se os autos, com as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 16 de janeiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001170-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. S. O. (AUTOR)

KEILA FRANCISCA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR MESSIAS DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

intimar o patrono da parte autora para retirar o ofício a fim de que proceda 

a abertura de conta bancária (poupança) em nome da representante legal 

dos menores para depósito dos alimentos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007243-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. S. (REQUERENTE)

J. E. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007243-93.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação 

Consensual de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade Conjugal c/c 

Guarda e Alimentos’ ajuizada por J. E. R. da S. e A. da S. S., ambos bem 

qualificados nos autos, relatando que viveram em união estável durante 

quatro anos, no período compreendido entre 10 de junho de 2013 à 1º de 

setembro de 2017, advindo deste relacionamento o nascimento do menor 

J. D. S. R. Informam, ainda, que a guarda do menor será exercida pela 

genitora, regulamentando-se o exercício do direito de convivência paterna 

e, no que tange a verba alimentar, as partes ajustaram que o genitor 

pagará em favor do filho em comum, a importância de 40% do salário 

mínimo mensal, responsabilizando-se, ainda, pelo plano de saúde da 

criança e por metade das despesas extraordinárias inerentes ao 

vestuário, medicamentos e material escolar do menor. O Parquet opinou 

pela homologação do aludido acordo (ID 11180044). É o relatório. Decido. É 

certo que a união estável, não possuindo natureza contratual, mas sendo 

constitucionalmente considerada como entidade familiar equiparada ao 

casamento, gera para os conviventes sequelas jurídicas. Assim, tem-se 

que a união estável é uma modalidade de entidade que inicia e termina 

espontaneamente com o fim da vida em comum, vez que desprovida das 

formalidades próprias do casamento, sendo certo que a intervenção 

judicial é cabível para o acertamento das sequelas advindas daquele 

relacionamento. In casu, verifica-se que as partes preveniram qualquer 

litígio mediante concessões mútuas, transacionando acerca do 

reconhecimento e da dissolução da aventada união estável, razão pela 

qual o pronunciamento do Juiz sobre o mérito da causa torna-se 

dispensável. Ademais, levando-se em consideração que a transação 

realizada entre as partes preserva os interesses do menor envolvido, a 

homologação é medida que se impõe. Por fim, insta salientar, por oportuno, 

que o deferimento da guarda conforme acordaram, não faz coisa julgada 

material, eis que havendo alteração da situação de fato, poderá a mesma 

ser revista no interesse da criança, consoante se infere pelo disposto no 

artigo 35 da Lei nº 8.069/90, de 13.7.90 – ECA. Posto isso, em sintonia ao 

parecer ministerial, HOMOLOGO, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC, 

o acordo tal qual o entabulado e, declaro, por consequência extinto o 

presente feito. Expeça-se termo de guarda, oportunamente. Sem custas e 

honorários face à gratuidade da Justiça. Transitada em julgado, arquive-se 

com as cautelas de estilo. Ciência ao Ministério Público. P. I. e Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 16 de janeiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005440-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO WINYCIOS LEITE DA COSTA MOURA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RILDO MOURA DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1005440-75.2017.8.11.0003 Vistos etc., Prima facie, verifica-se que o 

exequente não deu integral cumprimento ao decisum lançado no ID 

10129884, restando pendente a regularização da planilha de débito que 

ora se pretende executar. Isso porque, havendo superveniente fixação de 

alimentos definitivos, o valor destes deve retroagir a data da citação, por 

força do art. 13, §2º da Lei 5.478/68. A propósito: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. 

INADIMPLEMENTO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXPEDIÇÃO DE 

DECRETO PRISIONAL. VERBA DEFINITIVA FIXADA EM PATAMAR 

INFERIOR. REDUÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA CITAÇÃO. ART. 13, § 

2º, DA LEI N. 5.478/1968 (LEI DOS ALIMENTOS). NECESSIDADE DE 

ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DO DÉBITO. SEGREGAÇÃO 

SUSPENSA. RECURSO PROVIDO. Os efeitos da sentença proferidas em 

ação revisional retroagem à data da citação. "Ocorrendo erro no cálculo 

das pensões alimentícias em atraso, de modo a tornar ilíquida a dívida, 

gerando dúvida quanto à exatidão do respectivo quantum, enquanto não 

corrigido aquele ou dirimida esta, não se permite a decretação da prisão 

civil do devedor; desse modo, 'não sendo líquido e certo o débito 

reclamado a título de pensão alimentícia, parte do qual já havia sido paga, 

existindo, ainda, a possibilidade de eventual prescrição de outras 

parcelas, é de ser revogada a prisão civil decretada contra o paciente" 

(CAHALI, Yussef Said. Dos alimentos. 5. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2006. p. 794). (AI 189317 SC 2011.018931-7, Terceira Câmara 
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de Direito Civil, Julgado em 27 de Setembro de 2011, Relator Fernando 

Carioni). Demais disso, a teor da fundamentação constante do ID 

11258963, registro que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do 

executado compreende as três últimas parcelas vencidas, razão pela qual 

o presente feito somente pode tramitar pelo rito da constrição patrimonial. 

Destarte, faculto à parte exequente emendar a petição inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, a fim de retificar a planilha de débito exequenda, nos 

termos alhures delineados. Com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos. Às providências. Rondonópolis/MT, 18 de janeiro de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003793-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DAIANI DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EDITE DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003793-79.2016.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Curatela com Pedido de Tutela Provisória de Urgência’ ajuizada por K. D. 

de S., em desfavor de M. E. de S., ambas devidamente qualificadas nos 

autos. Relata a autora que a interditanda é sua genitora, sendo que a 

mesma encontra-se impossibilitada para o exercício de qualquer atividade 

de seu cotidiano, em razão de possuir demência mental, mostrando-se 

incapaz de praticar atos da vida civil. Com a inicial vieram os documentos 

pertinentes. Pela decisão lançada no ID nº 4288076, foi deferida a curatela 

provisória, nomeando Curadora à interditanda, a Senhora K. D. de S. 

Estudo social e psicológico encartado aos autos (ID nº 4738998 e 

4746407). Em sede de audiência de entrevista designada por este juízo, 

procedeu-se à oitiva da interditanda, bem como nomeou-se curador 

especial a mesma, caso não fosse ofertada defesa (ID nº 8004846). 

Manifestação do curador especial nomeado no ID nº 8251177 e da autora 

no ID nº. 9342890. Em parecer, a representante do Ministério Público 

opinou pelo acolhimento do pedido inicial (ID nº 10824302). Feito concluso. 

É a síntese. Decido. O procedimento de interdição sofreu intensas 

transformações com a entrada em vigor da Lei Federal nº 13.146/2015. Tal 

lei, com raízes profundas no princípio da dignidade da pessoa humana, 

pretendeu, como anota Pablo Stolze Gagliano, “fazer com que a pessoa 

com deficiência deixasse de ser ‘rotulada’ como incapaz, para ser 

considerada - em uma perspectiva constitucional isonômica - dotada de 

plena capacidade legal, ainda que haja a necessidade de adoção de 

institutos assistenciais específicos, como a tomada de decisão apoiada e, 

extraordinariamente, a curatela, para a prática de atos na vida civil”. Bem 

por isso que aquela Lei, em seus art. 6º e 84, aponta que a deficiência não 

afeta a plena capacidade civil da pessoa, com o que foi extirpado do 

ordenamento jurídico a previsão de incapacidade civil absoluta decorrente 

de deficiência mental ou física. A partir disso, estabelecido está que a 

curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial, constituindo medida extraordinária, 

devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, 

preservados os interesses do curatelado (art. 85, §2º). MAURÍCIO 

REQUIÃO, a seu turno, destaca que a nova lei apaga do mundo jurídico a 

previsão de incapacidade decorrente de deficiência, mas destaca que 

isso, contudo, não conduz necessariamente ao descabimento de curatela, 

embora agora prevista como medida extraordinária: “Assim, o fato de um 

sujeito possuir transtorno mental de qualquer natureza, não faz com que 

ele, automaticamente, se insira no rol dos incapazes. (...) A mudança 

apontada não implica, entretanto, que o portador de transtorno mental não 

possa vir a ter a sua capacidade limitada para a prática de certos atos. 

Mantém-se a possibilidade de que venha ele a ser submetido ao regime de 

curatela. O que se afasta, repise-se, é a sua condição de incapaz”. 

Prossegue aquele autor afirmando que, a partir da sensível mudança de 

paradigmas no trato da pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 

13.146/2015 gerou reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. 

“Isto porque a regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade 

legal por parte do portador de transtorno mental, em igualdade de 

condições com os demais sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com 

Deficiência). A curatela passa a ter o caráter de medida excepcional, 

extraordinária, a ser adotada somente quando e na medida em que for 

necessária”. Claro ficou, também, que a curatela afeta apenas aspectos 

patrimoniais, mantendo o portador de transtorno mental o controle sobre 

os aspectos existenciais da sua vida, a exemplo do “direito ao próprio 

corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, 

ao trabalho e ao voto” (art. 85). Nesse norte, afastou-se a exigência de 

termo de curatela em diversas situações, como na emissão de 

documentos oficiais (art. 86) e para o requerimento e recebimento de 

benefícios previdenciários, a partir da inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, 

do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai daí, portanto, que, sendo a pessoa 

deficiente detentora de capacidade civil plena, somente se admite o 

processamento da interdição (entendida como ação de imposição de 

curatela e não mais voltada à declaração da incapacidade civil) quando 

demonstrada a imperiosa necessidade de prática de atos de gestão 

patrimonial pelo curador em razão da impossibilidade do exercício de seus 

direitos pelo interditando, e quando for impossível recorrer-se ao 

mecanismo da tomada de decisão apoiada. Pois bem, a teor do caso 

vertente, entendo que a prova documental médica carreada aos autos 

revela que a interditanda não tem condições de gerir seus próprios atos, o 

que justifica, portanto, sua submissão aos termos da curatela, nos termos 

do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, limitada aos aspectos de natureza 

patrimonial e negocial. Com efeito, além do documento médico que 

acompanha a exordial, o estudo social e psicológico realizado com a 

interditanda evidencia que esta possui restrições para atividades da vida 

diária e está inapta para decidir sobre atos da vida civil, o que se presume, 

também, do benefício assistencial por incapacidade a que faz jus. A 

situação de seu quadro de saúde também foi constatada por ocasião da 

audiência de entrevista. Isso não implicará, por outro lado, declaração de 

incapacidade civil, não só porque não mais remanescem tais figuras no 

art. 3º do Código Civil, mas porque, quanto à incapacidade relativa por 

impossibilidade de expressão da vontade (art. 4º, III), não há nos autos 

elemento que demonstre tal situação. Postos isso, com fundamento no art. 

487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para o fim de submeter M. E. de S. à curatela restrita a 

aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários, a ser exercida por K. 

D. de S., a quem competirá prestar contas anualmente dos atos de sua 

gestão, ficando advertidos de que necessitará de prévia autorização 

judicial para que contraia obrigações em nome da interditanda. A interdição 

abrange a prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser 

demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar 

e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, 

do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. 

Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de 

registro da sentença de interdição para Cartório de Registro Civil 

competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à certidão 

de nascimento da requerida. Sem custas e honorários ante à gratuidade 

da justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas 

baixas. Publique-se. Int imem-se. Notif ique-se. Cumpra-se . 

Rondonópolis-MT, 16 de janeiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005713-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. B. S. (AUTOR)

D. C. B. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO)

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. F. B. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005713-54.2017.8.11.0003 Vistos etc., I - Cuida-se de ação de 

investigação de paternidade c/c alimentos proposta por GABRIEL 

AUGUSTO BARBOSA SANTANA, representado por sua genitora D’Avila 

Camila Barbosa Santana, em face de ILTON FERREIRA BARBOSA FILHO, 

todos bem qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos 

pertinentes. Em sede de audiência de conciliação designada por este juízo, 

as partes foram instadas a conciliação, a qual restou exitosa, tendo o 
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requerido reconhecido de forma livre e espontânea a paternidade do autor 

(id nº 10796432). O Ministério Público opinou pela homologação do aludido 

acordo (id nº 11086040). Relatei o essencial. Decido. Trata-se de ação de 

investigação de paternidade com alimentos formulada por GABRIEL 

AUGUSTO BARBOSA SANTANA, representado por sua genitora D’Avila 

Camila Barbosa Santana, em face de ILTON FERREIRA BARBOSA FILHO, 

visando o reconhecimento da paternidade do requerido em relação ao 

requerente. No que pertine ao reconhecimento voluntário da paternidade, 

desnecessário se torna a produção de qualquer outra prova, conforme 

dicção do artigo 1.o, inc. IV, da Lei 8.560/92 e artigo 1.609, inc. IV, do 

Código Civil, que assim estabelece, litteris: “Art. 1.609. O reconhecimento 

dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito: (...) IV - 

por manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o 

reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o 

contém.” Ao dispor alusivo artigo que o reconhecimento voluntário da 

paternidade é irrevogável, busca-se a proteção, tanto dos efeitos 

sócioafetivos da assunção espontânea da paternidade, como os efeitos 

patrimoniais. Assim, tendo o reconhecimento da paternidade sido feito de 

forma livre e espontânea pelo Sr. Ilton Ferreira Barbosa Filho, deve o 

pedido relativo à paternidade ser acolhido e devidamente homologado. 

Posto isso, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo ora entabulado entre as partes e em conseqüência, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil. 

Preclusa a via recursal, determino que se expeça mandado para 

averbação no Cartório de Registro Civil competente, com o objetivo de 

promover a retificação do assento de nascimento de Gabriel Augusto 

Barbosa Santana, para o fim de: a) consignar o nome do requerido Ilton 

Ferreira Barbosa Filho como sendo o genitor biológico do requerente, 

incluindo-se, também, no âmago do registro de nascimento do menor, o 

nome dos avós paternos. II – No mais, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito 

no pertinente ao pedido de alimentos formulado na exordial, sob pena de 

extinção. Notifique-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 16 de janeiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005713-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. B. S. (AUTOR)

D. C. B. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO)

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. F. B. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005713-54.2017.8.11.0003 Vistos etc., I - Cuida-se de ação de 

investigação de paternidade c/c alimentos proposta por GABRIEL 

AUGUSTO BARBOSA SANTANA, representado por sua genitora D’Avila 

Camila Barbosa Santana, em face de ILTON FERREIRA BARBOSA FILHO, 

todos bem qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos 

pertinentes. Em sede de audiência de conciliação designada por este juízo, 

as partes foram instadas a conciliação, a qual restou exitosa, tendo o 

requerido reconhecido de forma livre e espontânea a paternidade do autor 

(id nº 10796432). O Ministério Público opinou pela homologação do aludido 

acordo (id nº 11086040). Relatei o essencial. Decido. Trata-se de ação de 

investigação de paternidade com alimentos formulada por GABRIEL 

AUGUSTO BARBOSA SANTANA, representado por sua genitora D’Avila 

Camila Barbosa Santana, em face de ILTON FERREIRA BARBOSA FILHO, 

visando o reconhecimento da paternidade do requerido em relação ao 

requerente. No que pertine ao reconhecimento voluntário da paternidade, 

desnecessário se torna a produção de qualquer outra prova, conforme 

dicção do artigo 1.o, inc. IV, da Lei 8.560/92 e artigo 1.609, inc. IV, do 

Código Civil, que assim estabelece, litteris: “Art. 1.609. O reconhecimento 

dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito: (...) IV - 

por manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o 

reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o 

contém.” Ao dispor alusivo artigo que o reconhecimento voluntário da 

paternidade é irrevogável, busca-se a proteção, tanto dos efeitos 

sócioafetivos da assunção espontânea da paternidade, como os efeitos 

patrimoniais. Assim, tendo o reconhecimento da paternidade sido feito de 

forma livre e espontânea pelo Sr. Ilton Ferreira Barbosa Filho, deve o 

pedido relativo à paternidade ser acolhido e devidamente homologado. 

Posto isso, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo ora entabulado entre as partes e em conseqüência, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil. 

Preclusa a via recursal, determino que se expeça mandado para 

averbação no Cartório de Registro Civil competente, com o objetivo de 

promover a retificação do assento de nascimento de Gabriel Augusto 

Barbosa Santana, para o fim de: a) consignar o nome do requerido Ilton 

Ferreira Barbosa Filho como sendo o genitor biológico do requerente, 

incluindo-se, também, no âmago do registro de nascimento do menor, o 

nome dos avós paternos. II – No mais, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito 

no pertinente ao pedido de alimentos formulado na exordial, sob pena de 

extinção. Notifique-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 16 de janeiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001097-70.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. S. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. D. C. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001097-70.2016.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ‘Ação de Divórcio 

Litigioso’ movida por I. A. S., em desfavor de S. A. da C. S., ambos 

devidamente qualificados nos autos, alegando em síntese, ter contraído 

matrimônio com o requerido em 1º de setembro de 2005, sendo que da 

união adveio o nascimento de dois filhos menores, C. A. S. e R. S. A. S., 

inexistindo patrimônio em comum a ser partilhado, estando separados de 

fato há mais de 08 (oito) anos. Devidamente citado por edital (ID 8096557), 

o requerido deixou transcorrer in albis o prazo para contestar a ação (ID 

10194287), razão pela qual nomeou-se curador especial ao mesmo (ID 

7286188). Contestação por negativa geral acostada no ID 10266944. A 

autora impugnou a contestação, requerendo o julgamento antecipado do 

feito (ID 11289641). Relatei o essencial. Fundamento. DECIDO. Inicialmente, 

consigno que o processo encontra-se maduro para julgamento, não sendo 

necessária a designação de audiência para colheita de provas, posto que 

nos autos encontram-se os subsídios necessários ao deslinde da 

demanda, salientando a superveniente dispensa da comprovação da 

separação de fato do casal para decretação do divórcio. Adentrando ao 

mérito, conforme salientado acima, trata-se de ação de divórcio, onde a 

Requerente pretende a dissolução da sociedade conjugal estabelecida 

com o Requerido. Sem embargo de entendimentos em contrário, entendo 

que o divórcio por si só não é direito indisponível, podendo, no entanto, os 

efeitos de sua decretação vir a ser, a exemplo dos relacionados à guarda 

de filho e alimentos. Contudo, considerando a delimitação do pedido 

autoral, tenho que não há que se falar em direitos indisponíveis, sendo 

certo que o direito de ruptura do vínculo matrimonial é um direito disponível 

do casal, de modo que perfeitamente cabível a aplicação dos efeitos da 

revelia, notadamente porque tais efeitos incidem apenas sobre matéria de 

fato e não de direito. Ademais, resta claro que a pretensão da Requerente 

é apenas definir a sua situação fática, rompendo o vínculo conjugal 

existente com o Requerido apenas no papel. Com efeito, à luz da redação 

dada ao § 6º do Art. 226 da Constituição Federal pela Emenda 

Constitucional nº 66 de 2010, publicada em 14 de julho de 2010, “o 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”, ou seja, a lei não mais 

exige para o deferimento do pedido inicial, a comprovação de que o casal 

se encontre separado de fato por mais de dois anos. De mais a mais, o 

fato de ter havido a separação de fato há mais de oito anos, constitui-se 

indubitavelmente em motivo bastante para o divórcio e torna possível 

pedido de extinção do vínculo matrimonial. Ante o exposto, decreto o 

DIVÓRCIO de I. A. S. e S. A. da C. S., com fundamento no artigo 1580, § 2º 

do Código Civil, bem como nos artigos 2º, IV c/c art. 40 ambos da Lei 

6.515/77, declarando cessados todos os deveres inerentes ao 

casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. A cônjuge virago 
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voltará a usar seu nome de solteira, qual seja: I. da S. A. Deixo de 

pronunciar-me em relação aos bens, haja vista a informação de que o 

casal nada tem a partilhar. Sem custas e honorários ante à gratuidade da 

Justiça precedentemente deferida. Preclusa a via recursal, expeça-se o 

competente mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e 

art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro de 

Registro Civil de Pessoas Naturais. Após o trânsito em julgado, cumpridas 

as formalidades legais, arquivem-se. P. I. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 18 

de janeiro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007957-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

O. J. D. S. (REQUERENTE)

R. B. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1007957-53.2017.8.11.0003 Vistos etc., O. J. de S. e R. B. G., bem 

qualificados nos autos, ajuizaram a presente ‘Ação de Divórcio 

Consensual’, relatando que contraíram matrimônio sob o regime de 

comunhão parcial de bens, sem possibilidade de reconciliação, sendo que 

na atualidade inexistem bens a partilhar. Informam, ainda, que durante a 

união adveio o nascimento de dois filhos menores, sendo que a guarda do 

menor V. D. G. de S. será exercida pelo genitor, ao passo que a guarda da 

criança D. G. de S. será atribuída à genitora, estabelecendo-se o direito de 

visitas à ambos os guardiões de forma livre. Em parecer, o Ministério 

Público opinou pelo acolhimento do pedido de homologação e consequente 

decretação do divórcio (ID nº 11146157). Relatei o essencial. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizada por O. J. de S. e 

R. B. G., ambos bem qualificados nos autos. As partes são legítimas e bem 

representadas, presentes estando os pressupostos processuais e as 

condições da ação. O pedido satisfaz às exigências do art. 40 da Lei n. 

6.515/77, do art. 1.580, parágrafo segundo, do Código Civil/2002 e do art. 

226, § 6º da Constituição Federal. Assim, impõe-se a procedência da 

pretensão ora deduzida. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contido na petição inicial para DECRETAR O DIVÓRCIO requerido por O. J. 

de S. e R. B. G., declarando cessados todos os deveres inerentes ao 

casamento, inclusive o regime matrimonial de bens, registrando a ausência 

de qualquer alteração no nome dos divorciandos. No mais, com relação à 

guarda e direito de visitas, HOMOLOGO, com fundamento no artigo 487, III, 

“b” do CPC, o acordo tal qual o celebrado na inicial. Sem custas e 

honorários, face à gratuidade da Justiça precedentemente deferida. 

Preclusa a via recursal, expeça-se o competente mandado de averbação 

(art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 

6.015/73) ao Cartório de Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais, 

bem como termo de guarda dos menores. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. Notifique-se o Ministério 

Público. P. I. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de janeiro de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005724-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. B. S. (AUTOR)

H. F. F. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO)

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. F. B. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005724-83.2017.8.11.0003 Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE 

TÍTULO JUDICIAL, movida por HIGOR FORLLAN FERREIRA BARBOSA, 

representado por sua genitora Sra. D’Ávila Camila Santana em face de 

ILTON FERREIRA BARBOSA FILHO, todos bem qualificados nos autos. Há 

notícia de pagamento das parcelas alimentícias em atraso ora executadas, 

consoante petitório acostado junto ao id nº 10358627. Em parecer, a 

representante do Ministério Público opinou pela extinção do feito nos 

moldes do art. 924, II do CPC (id nº 11342079). Feito concluso. É o 

relatório. Decido. Tendo em vista a quitação perpetrada, DECLARO 

EXTINTA, a presente Execução de Alimentos, em relação às parcelas em 

atraso ora executadas, em consonância com o disposto nos artigos 924, 

II, e 925, ambos do NCPC. Sem custas e honorários, ante a gratuidade da 

Justiça precedentemente deferida. Preclusa a via recursal, arquivem-se 

os autos com as baixas estilares. P.I. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 19 de 

janeiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006644-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA ALVES DE SOUSA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO JESUS DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006644-57.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘AÇÃO DE 

ALIMENTOS COM PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS’ 

ajuizada por GUILHERME ALVES DE JESUS, representado pela genitora, 

Sra. Ana Carolina Alves de Sousa Silva em desfavor de RICARDO JESUS 

DA SILVA, todos bem qualificados nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. Recebida a inicial foram arbitrados alimentos 

provisórios no patamar de 50% do salário mínimo vigente no país, 

designando-se audiência de conciliação. A referida audiência de 

conciliação restou exitosa com relação ao pedido exordial, tendo as partes 

ajustado a verba alimentar no patamar equivalente a 30% do salário mínimo 

vigente no país a ser pago pelo genitor em favor do autor até o dia dez de 

cada mês mediante depósito em conta bancária, tendo também o genitor 

se comprometido em arcar com a metade das despesas extraordinárias 

médicas, odontológicas, medicação, plano de saúde, material escolar e 

vestuário. Por fim, as partes acordaram que a guarda do menor será 

exercida pela genitora, regulamentando-se o direito de visitas ao pai. O 

Parquet opinou pela homologação do aludido acordo. É o relatório. Decido. 

O acordo está encartado aos autos, constando-se o teor de suas 

avenças. Levando-se em consideração que a transação realizada entre 

as partes preserva os interesses do menor, tendo respeitado o binômio 

possibilidade/necessidade, insculpido no artigo 1.694, §1º, do Código Civil, 

sua homologação é medida que de rigor se impõe. Posto isso, 

HOMOLOGO, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC, o acordo tal qual o 

entabulado e, declaro, por conseqüência extinto o presente feito. Sem 

custas e honorários face à gratuidade da Justiça. Transitada em julgado, 

expeça-se o termo de guarda definitivo do menor em favor da genitora, em 

havendo interesse, e, após proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo. Ciência ao Ministério Público. P. I. e Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 16 de janeiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001342-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SINESIO GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA DE SOUZA GARCIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001342-47.2017.8.11.0003 Vistos etc. Intime-se o inventariante para 

apresentar o plano final de partilha e a certidão negativa de débito 

municipal em nome da falecida, no prazo de vinte dias, sob pena de 

extinção. Após, renove-se a conclusão. Às providências. Rondonópolis, 

22 de Janeiro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005310-85.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

DINAH ALVES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS ALVES DE PAULA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005310-85.2017.8.11.0003 Vistos etc. Intime-se novamente a 

inventariante para apresentar as primeiras declarações no prazo de vinte 

dias. Destarte, registro ser inviável o recebimento da petição inicial como 

primeiras declarações por não preencher os requisitos legais, porquanto 

resta ausente o rol de bens e a escorreita qualificação de todos os 

sucessores do falecido. Apresentada as primeiras declarações, 

proceda-se na forma determinada na decisão registrada no ID 9327680. 

No mais, indefiro o pedido constante do ID 9400601, porquanto a certidão 

negativa de testamente não se trata de documento sigiloso e acobertado 

por cláusula de reserva de jurisdição capaz de justificar a pretensa 

requisição, cabendo à própria postulante providenciar o documento junto o 

sítio eletrônico http://www.censec.org.br/cadastro/certidaoOnline/. 

Persistindo a inércia, intime-se a inventariante pessoalmente para fins do 

art. 485, §1º do CPC. Às providências. Rondonópolis-MT, 22 de janeiro de 

2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005701-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA LOPES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVINIANO TEIXEIRA DE CARVALHO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005701-74.2016.8.11.0003 Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

INVENTÁRIO processada na forma de ARROLAMENTO SUMÁRIO do 

ESPÓLIO DE JOVINIANO TEIXEIRA DE CARVALHO, sendo inventariante 

TERESINHA LOPES DE CARVALHO, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Verifica-se que há nos autos as certidões negativas de débito 

federal, estadual (expedida pela PGE) e municipal e Guia de Informação e 

Apuração de ITCD acompanhada da declaração de isenção do tributo. 

Consta dos autos primeiras declarações e plano final de partilha nos 

moldes legais. Em face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa aos 

bens deixados pelo falecido JOVINIANO TEIXEIRA DE CARVALHO, 

atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou 

omissão e ressalvados direitos de terceiros. Via de consequência, 

cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 487, I do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas ante a 

gratuidade da Justiça concedida inicialmente. Após o trânsito em julgado, 

se nada requerido, expeça-se carta de adjudicação em favor de 

TERESINHA LOPES DE CARVALHO. Em atendimento ao art. 659, § 2º, do 

CPC, após a expedição da carta de adjudicação ao interessado, abra-se 

vista à Fazenda Pública. Cumpridas as diligências e procedendo-se às 

anotações necessárias e registro, arquive-se com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis-MT, 22 de janeiro de 

2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001384-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CARVALHO DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA DA SILVA SIMPLICIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA RODRIGUES BORGES OAB - MT21025/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001384-96.2017.8.11.0003 VISTOS. A teor do parecer ministerial 

retro, especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem efetivamente produzir, no prazo de cinco dias. Em caso de 

prova oral, deverão declinar quantas testemunhas pretendem arrolar, fins 

de melhor adequação da pauta pelo juízo. Às providências. Rondonópolis, 

22 de Janeiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009774-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC DIEGO DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

EDSON ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

MARLENE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

ALICE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

ANDERSON BENICIO DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

LENIR ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

LINDINALVA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

MAIKO JONATHAN SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

CARLOS ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

MARLY ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI PEREIRA GONCALVES OAB - MT16777/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELINTRO OLIVEIRA DE SOUZA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009774-55.2017.8.11.0003 Vistos etc. Considerando o pleito 

registrado no ID 11234470, em substituição à inventariante 

precedentemente nomeada, nomeio inventariante a herdeira LINDINALVA 

ALVES DE SOUZA, facultando-a a prestar compromisso no prazo de 05 

(cinco) dias independente de intimação. No mais, reitero a decisão 

constante do ID 10897223. Às providências. Rondonópolis-MT, 22 de 

janeiro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009739-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. S. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO)

ILZA DE FATIMA SANTOS CELMO OAB - 817.423.551-53 

(REPRESENTANTE)

KAROLINE DA SILVA PEREIRA OAB - MT20187/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009739-95.2017.8.11.0003 Vistos etc. Trata-se de “AÇÃO DE 

ALIMENTOS, GUARDA e REGUALMENTAÇÃO DE VISITAS,” proposta por 

ILZA DE FÁTIMA SANTOS CELMO por si e na condição de representante 

legal de G. A. S. C. em desfavor de ANTÔNIO CELMO, todos devidamente 

qualificados nos autos. Com a exordial vieram os documentos pertinentes. 

Previamente ao recebimento da demanda, sobreveio a certidão registrada 

no ID 11330247 dando conta da tramitação de ação de divórcio litigioso 

envolvendo as mesmas partes da presente perante o Juízo da Primeira 

Vara de Família e Sucessões. É o sucinto relatório. Decido. Com efeito, 

compulsando os autos observa-se que esta ação contém pedido idêntico 

àquela registrada sob a numeração 1005370-58.2017.8.11.0003, a qual foi 

distribuída em primeiro lugar a Primeira Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca, sendo inquestionável a identidade de partes, pedido e causa de 

pedir, uma vez que a proteção judicial almejada diz respeito ao mesmo 

direito invocado naqueles autos, qual seja, a fixação de verba alimentar 

em favor do menor G. A. S. C. e a regulamentação da guarda do 

adolescente. Além disso, aquela demanda foi distribuída aos 07/08/2017, 

despachada em primeiro lugar aos 21/08/2017 com exame do provimento 

liminar vindicado acerca da verba alimentar, enquanto o presente feito foi 

distribuído aos 28/11/2017. Segundo o Código de Processo Civil, ocorre 

continência entre duas ou mais ações sempre que há identidade quanto às 

partes e à causa de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, 

abrange o das outras (art. 56, CPC). No caso sub judice é inequívoca a 

ocorrência da continência, pois as partes são as mesmas, as causas de 

pedir são idênticas e o pedido deste feito é o mesmo formulado naquela 

ação, ocorrendo a busca da tutela jurisdicional para o mesmo direito, qual 
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seja a fixação de verba alimentar em favor do menor G. A. S. C. e 

regulamentação da guarda do adolescente. Entretanto, o objeto da ação 

sob o nº 1005370-58.2017.8.11.0003 é mais abrangente que o desta, pois 

além do pedido de fixação de alimentos em favor do menor e 

regulamentação da guarda, contempla os pedidos de divórcio e partilha 

dos litigantes. Destarte, demonstrada a incidência da continência entre 

dois processos, imperiosa a incidência da regra disposta no art. 57 do 

CPC, para fins de extinguir a causa contida (1009739-95.2017.8.11.0003) 

sem resolução do mérito, prevalecendo a ação continente 

(1005370-58.2017.8.11.0003) em tramitação perante a Primeira Vara de 

Família e Sucessões desta comarca. Destarte, considerando o pleito de 

tutela de urgência para obstar as visitas ao genitor, deverá a requerente 

manejar sua pretensão de forma incidental no bojo da ação registrada sob 

a numeração única 1005370-58.2017.8.11.0003, frisando a 

desnecessidade de procedimento autônomo para tal finalidade, sendo 

certo que o pedido em tela será objeto de deliberação pelo Juízo após a 

devida formalização na ação pertinente. Diante do exposto, com amparo 

no artigo 57, do Código de Processo Civil INDEFIRO LIMINARMENTE A 

PETIÇÃO INICIAL e, em consequência, nos termos do artigo 485, incisos I e 

X, do mesmo Codex, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito. Sem custas, eis que defiro à parte autora os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita . Após o prazo em trânsito em julgado 

arquive-se, com as cautelas de estilo. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Publique-se. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 22 de janeiro de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005436-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALLYSSON XAVIER SILVA (REQUERENTE)

SUZIANY REGINA RAMOS MATHEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CONCEICAO DE SOUZA DORILEO OAB - MT7164/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1005436-38.2017.8.11.0003 Vistos etc., S. R. R. M. e A. X. S., ambos bem 

qualificados nos autos, ajuizaram a presente ‘Ação de Divórcio 

Consensual Direto c/c Partilha de Bens, Guarda de Menor e Pensão 

Alimentícia’, relatando que contraíram matrimônio sob o regime de 

comunhão parcial de bens em 16 de dezembro de 2011, sem possibilidade 

de reconciliação, sendo que durante a convivência marital foram 

amealhados dois imóveis em comum. Informam, ainda, que durante a união 

adveio o nascimento do menor R. M. X., cuja guarda será exercida pela 

genitora, regulamentando-se o exercício do direito de convivência paterna 

e, no que tange a verba alimentar, as partes ajustaram que o genitor 

pagará em favor do filho em comum, a importância de 20% de sua 

remuneração líquida. Noticiam ainda a cota-parte que caberá à cada um 

dos divorciandos, referente a partilha dos bens amealhados em comum na 

constância da união, conforme consta no petitório inaugural (ID 9350041). 

O Ministério Público opinou pelo acolhimento do pedido de homologação e 

consequente decretação do divórcio (ID 10479861). Relatei o essencial. 

Decido. Trata-se de ‘Ação de Divórcio Consensual Direto c/c Partilha de 

Bens, Guarda de Menor e Pensão Alimentícia’ ajuizada por S. R. R. M. e A. 

X. S., ambos bem qualificados nos autos. As partes são legítimas e bem 

representadas, presentes estando os pressupostos processuais e as 

condições da ação. O pedido satisfaz às exigências do art. 40 da Lei n. 

6.515/77, do art. 1.580, parágrafo segundo, do Código Civil/2002 e do art. 

226, § 6º da Constituição Federal. Assim, impõe-se a procedência da 

pretensão ora deduzida. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contido na petição inicial para DECRETAR O DIVÓRCIO requerido por S. R. 

R. M. e A. X. S., declarando cessados todos os deveres inerentes ao 

casamento, inclusive o regime matrimonial de bens, registrando a ausência 

de qualquer alteração no nome dos divorciandos. No mais, com relação à 

partilha, guarda, direito de visitas e verba alimentar, HOMOLOGO, com 

fundamento no artigo 487, III, “b” do CPC, o acordo tal qual o celebrado na 

inicial (ID 9350041). Oficie-se ao órgão empregador indicado no ID 

9350005 para que promova o desconto da verba alimentar em folha de 

pagamento do genitor e o respectivo depósito em favor do menor na conta 

bancária informada nos autos, observando-se o quanto ajustado. Sem 

custas e honorários, face à gratuidade da Justiça precedentemente 

deferida. Preclusa a via recursal, expeça-se o competente mandado de 

averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, 

da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro de Registro Civil de Pessoas 

Naturais, bem como termo de guarda do menor. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. Notifique-se o 

Ministério Público. P. I. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de janeiro de 

2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007675-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CAMPOS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS CONRADO DE OLIVEIRA CHAVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007675-15.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de Ação de 

Alimentos ajuizada por AYLA CAMPOS CONRADO, representado pela 

genitora, Sra. Alessandra Campos de Souza em desfavor de DOUGLAS 

CONRADO DE OLIVEIRA CHAVES, todos bem qualificados nos autos. Com 

a exordial vieram os documentos pertinentes. Recebida a inicial foram 

arbitrados alimentos provisórios no patamar de 30% do salário mínimo 

vigente no país, designando-se audiência de conciliação. A referida 

audiência de conciliação restou exitosa com relação ao pedido exordial, 

tendo as partes ajustado a verba alimentar no patamar equivalente a 

32,02% do salário mínimo vigente no país a ser pago pelo genitor em favor 

do filho até o dia dez de cada mês mediante recibo. Além disso, o genitor 

se comprometeu em arcar com a metade das despesas extraordinárias 

médicas, farmacêuticas, material escolar e vestuário (id nº 11081928). O 

Parquet opinou pela homologação do aludido acordo (id nº 11341986). É o 

relatório. Decido. O acordo está encartado nos autos, constando-se o teor 

de suas avenças. Levando-se em consideração que a transação 

realizada entre as partes preserva os interesses da menor, tendo 

respeitado o binômio possibilidade/necessidade, insculpido no artigo 1.694, 

§1º, do Código Civil, sua homologação é medida que de rigor se impõe. 

Posto isso, HOMOLOGO, nos termos do artigo 487, III, "b" do CPC, o 

acordo tal qual o entabulado e, declaro, por conseqüência extinto o 

presente feito. Sem custas e honorários face à gratuidade da Justiça. 

Transitada em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 16 de janeiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 774782 Nr: 4188-25.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFCS, LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 Vistos.

Considerando que até a presente data não foi oportunizada às partes a 

possibilidade de conciliação e em consonância ao parecer ministerial de 

fls. 93/95, entendo prudente a tentativa de conciliação entre as partes, 

pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos também contribui 

para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de 

acordo que melhor atenda aos seus interesses, designo audiência de 

conciliação para o dia 06 de outubro de 2016, às 14h00min, a realizar-se 

no Núcleo da Conciliação deste Juízo.

Intimem-se. Notifique-se.

Após, acaso inexitosa a conciliação, passarei ao saneamento ou 

julgamento do feito, conforme o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819119 Nr: 2610-90.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDSC, JDFSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEISSIANY NADINE 

CARVALHO CAETANO - OAB:18950/MT

 Conforme determinação de fls.80 procedo novamente a INTIMAÇÃO do 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito 

alimentar remanescente no valor de R$ 1.025,34(um mil e vinte cinco reais 

e trinta e quatro centavos), sob pena de ser decretada sua prisão civil e 

protesto do presente pronunciamento judicial, nos moldes do §3º e §7º do 

artigo 528 do Novo Código de Processo Civil

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 449002 Nr: 4182-57.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMT, LTDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSEIAS SERAFIM DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 4.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR BOSCO OLIVEIRA 

LOPES - OAB:24142/B

 Vistos.

Previamente à análise do pedido retro, diante da intimação por edital do 

executado levada a efeito às fls. 81, nomeio curador especial na forma do 

art. 72, II, NCPC na pessoa do ilustre advogado ARTHUR BOSCO OLIVEIRA 

LOPES, OAB - MT 24142/B, abrindo-se-lhe vista para manifestação, 

argüição de objeção, etc.

A propósito:

‘Processual civil – Embargos do Devedor – Curador especial – Executado 

citado por edital – Precedentes do STJ.

 Ao executado citado por edital, que permanece revel, e dado curador 

especial, com legitimidade para opor embargos do devedor, em 

atendimento ao princípio do contraditório. Recurso não conhecido. (Min. 

Peçanha Martins, REsp 24.254-RJ, DJ 13.3.1995).’ (In Código Processo 

Civil Interpretado, Coordenador Antonio Carlos Marcato, Atlas, 2004, p. 

68).

 Após, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Em seguida, abra-se vista ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725669 Nr: 6626-92.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGAPC, MDAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME HENRIQUE 

PESTANA - OAB:OAB/MT 16.145, RICARDO ALEXANDRE PESTANA - 

OAB:13758/MT

 Intimação do patrono do autor para comparecer a secretaria da segunda 

vara de familia e sucessões desta comarca para retirar certidão de crédito 

judicial para protesto ,no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 734461 Nr: 14251-80.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÕAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A teor do pedido de fl. 44, defiro a novel suspensão vindicada, nos moldes 

estampados no decisum de fl. 40, devendo o feito aguardar em arquivo 

provisório.

Decorrido o lapso temporal de suspensão processual, cumpra-se o item 

6.16.15.1. do Provimento n. 56/2007-CGJ-MT.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 812009 Nr: 92-30.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFDS, SRDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da notícia de descumprimento do acordo celebrado entre as partes 

(fls. 32/33), intime-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de prisão civil, devendo ser 

observado o cálculo atualizado da dívida apresentado às fls. 35/39.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725669 Nr: 6626-92.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGAPC, MDAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME HENRIQUE 

PESTANA - OAB:OAB/MT 16.145, RICARDO ALEXANDRE PESTANA - 

OAB:13758/MT

 Intimação do patrono do executado para se manifestar acerca da penhora 

realizada de fls.99 no prazo de 15(quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000196-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNY KAROLINE FERREIRA DE FARIA SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000196-34.2018.8.11.0003 Vistos etc., 01. Recebo a inicial, bem 

como sua emenda apresentada através da petição registrada no ID n.º 

11376823. 02. Processe-se em segredo de Justiça, conforme artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil. 03. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de 

Processo Civil. 04. Designo audiência de conciliação para a data de 18 de 

abril de 2018 às 14h30min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste 

Juízo. Cite-se a requerida, intimando-a a comparecer à audiência 

aprazada, acompanhada de advogado, atentando-se a Serventia, no 

cumprimento da presente determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 

1º, 2º e 3º, do CPC/2015. Em não havendo acordo na audiência, poderá a 

parte demandada contestar o presente, desde que o faça por intermédio 

de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da realização da 

solenidade, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na 

inicial (art. 341, CPC). 05. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT, 23 de janeiro de 2018. Cláudia Beatriz 
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Schmidt Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006298-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO CORREIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JANETE RODRIGUES DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1006298-09.2017.8.11.0003 Vistos etc., C. C. dos S. e J. R. da S. S., 

ambos bem qualificados nos autos, ajuizaram a presente ‘Ação de 

Divórcio Consensual’, relatando que contraíram matrimônio sob o regime de 

comunhão parcial de bens em 16 de fevereiro de 1996, sem possibilidade 

de reconciliação, sendo que durante a convivência marital foram 

amealhados bens em comum. Informam, ainda, que durante a união adveio 

o nascimento de duas filhas, sendo atualmente uma menor, V. C. dos S., 

cuja guarda será exercida pela genitora, regulamentando-se o exercício 

do direito de convivência paterna e, no que tange a verba alimentar, as 

partes ajustaram que o genitor pagará em favor da filha em comum, a 

importância de R$ 328,00 (trezentos e vinte e oito reais), até o dia 15 de 

cada mês, mediante depósito na conta bancária informada nos autos, bem 

como 50% das despesas suplementares, melhor descritas no termo de 

acordo. Noticiam ainda a cota-parte atribuída à cada um dos divorciandos, 

referente a partilha dos bens amealhados em comum na constância da 

união, conforme consta no petitório inaugural (ID 9778566). O Ministério 

Público opinou pelo acolhimento do pedido de homologação e consequente 

decretação do divórcio (ID 10798705). Relatei o essencial. Decido. 

Trata-se de ‘Ação de Divórcio Consensual’ ajuizada por C. C. dos S. e J. R. 

da S. S., ambos bem qualificados nos autos. As partes são legítimas e 

bem representadas, presentes estando os pressupostos processuais e 

as condições da ação. O pedido satisfaz às exigências do art. 40 da Lei n. 

6.515/77, do art. 1.580, parágrafo segundo, do Código Civil/2002 e do art. 

226, § 6º da Constituição Federal. Assim, impõe-se a procedência da 

pretensão ora deduzida. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contido na petição inicial para DECRETAR O DIVÓRCIO requerido por C. C. 

dos S. e J. R. da S. S., declarando cessados todos os deveres inerentes 

ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. A cônjuge virago 

voltará a usar seu nome de solteira, qual seja: J. R. da S. No mais, com 

relação à partilha dos bens amealhados em comum, guarda, direito de 

visitas e verba alimentar, HOMOLOGO, com fundamento no artigo 487, III, 

“b” do CPC, o acordo tal qual o celebrado na inicial (ID 10798705). Sem 

custas e honorários, face à gratuidade da Justiça precedentemente 

deferida. Preclusa a via recursal, expeça-se o competente mandado de 

averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, 

da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro de Registro Civil de Pessoas 

Naturais, bem como termo de guarda da menor. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. Notifique-se o 

Ministério Público. P. I. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de janeiro de 

2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002169-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SILVA ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA SILVA FERNANDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002169-58.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Interdição com Pedido de Tutela Provisória de Urgência’ ajuizada por M. S. 

A., em desfavor de M. A. S. F., ambas devidamente qualificadas nos 

autos. Relata a autora que a interditanda é sua filha, sendo que a mesma 

encontra-se impossibilitada para o exercício de qualquer atividade de seu 

cotidiano, em razão de possuir esquizofrenia paranoide, mostrando-se 

incapaz de praticar atos da vida civil. Com a inicial vieram os documentos 

pertinentes. Pela decisão lançada no ID nº 6039262, foi deferida a curatela 

provisória, nomeando Curadora à interditanda, a Senhora M. S. A. Estudo 

social e psicológico encartado aos autos (ID nº 8035690 e 7976384). Em 

sede de audiência de entrevista designada por este juízo, procedeu-se à 

oitiva da interditanda, bem como nomeou-se curador especial a mesma, 

caso não fosse ofertada defesa (ID nº 8731228). Manifestação do 

curador especial nomeado no ID nº 9259948 e da autora no ID nº. 

10795983. Em parecer, a representante do Ministério Público opinou pelo 

acolhimento do pedido inicial (ID nº 11315740). Feito concluso. É a síntese. 

Decido. O procedimento de interdição sofreu intensas transformações 

com a entrada em vigor da Lei Federal nº 13.146/2015. Tal lei, com raízes 

profundas no princípio da dignidade da pessoa humana, pretendeu, como 

anota Pablo Stolze Gagliano, “fazer com que a pessoa com deficiência 

deixasse de ser ‘rotulada’ como incapaz, para ser considerada - em uma 

perspectiva constitucional isonômica - dotada de plena capacidade legal, 

ainda que haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais 

específicos, como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a 

curatela, para a prática de atos na vida civil”. Bem por isso que aquela Lei, 

em seus art. 6º e 84, aponta que a deficiência não afeta a plena 

capacidade civil da pessoa, com o que foi extirpado do ordenamento 

jurídico a previsão de incapacidade civil absoluta decorrente de deficiência 

mental ou física. A partir disso, estabelecido está que a curatela afetará 

tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 

negocial, constituindo medida extraordinária, devendo constar da 

sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os 

interesses do curatelado (art. 85, §2º). MAURÍCIO REQUIÃO, a seu turno, 

destaca que a nova lei apaga do mundo jurídico a previsão de 

incapacidade decorrente de deficiência, mas destaca que isso, contudo, 

não conduz necessariamente ao descabimento de curatela, embora agora 

prevista como medida extraordinária: “Assim, o fato de um sujeito possuir 

transtorno mental de qualquer natureza, não faz com que ele, 

automaticamente, se insira no rol dos incapazes. (...) A mudança apontada 

não implica, entretanto, que o portador de transtorno mental não possa vir 

a ter a sua capacidade limitada para a prática de certos atos. Mantém-se a 

possibilidade de que venha ele a ser submetido ao regime de curatela. O 

que se afasta, repise-se, é a sua condição de incapaz”. Prossegue aquele 

autor afirmando que, a partir da sensível mudança de paradigmas no trato 

da pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 13.146/2015 gerou 

reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. “Isto porque a 

regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade legal por parte do 

portador de transtorno mental, em igualdade de condições com os demais 

sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com Deficiência). A curatela passa 

a ter o caráter de medida excepcional, extraordinária, a ser adotada 

somente quando e na medida em que for necessária”. Claro ficou, também, 

que a curatela afeta apenas aspectos patrimoniais, mantendo o portador 

de transtorno mental o controle sobre os aspectos existenciais da sua 

vida, a exemplo do “direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, 

à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto” (art. 85). 

Nesse norte, afastou-se a exigência de termo de curatela em diversas 

situações, como na emissão de documentos oficiais (art. 86) e para o 

requerimento e recebimento de benefícios previdenciários, a partir da 

inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai 

daí, portanto, que, sendo a pessoa deficiente detentora de capacidade 

civil plena, somente se admite o processamento da interdição (entendida 

como ação de imposição de curatela e não mais voltada à declaração da 

incapacidade civil) quando demonstrada a imperiosa necessidade de 

prática de atos de gestão patrimonial pelo curador em razão da 

impossibilidade do exercício de seus direitos pelo interditando, e quando 

for impossível recorrer-se ao mecanismo da tomada de decisão apoiada. 

Pois bem, a teor do caso vertente, entendo que a prova documental 

médica carreada aos autos revela que a interditanda não tem condições 

de gerir seus próprios atos, o que justifica, portanto, sua submissão aos 

termos da curatela, nos termos do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, limitada 

aos aspectos de natureza patrimonial e negocial. Com efeito, além do 

documento médico que acompanha a exordial, o estudo social e 

psicológico realizado com a interditanda evidencia que esta possui 

restrições para atividades da vida diária e está inapta para decidir sobre 
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atos da vida civil, o que se presume, também, do benefício assistencial por 

incapacidade a que faz jus. A situação de seu quadro de saúde também 

foi constatada por ocasião da audiência de entrevista. Isso não implicará, 

por outro lado, declaração de incapacidade civil, não só porque não mais 

remanescem tais figuras no art. 3º do Código Civil, mas porque, quanto à 

incapacidade relativa por impossibilidade de expressão da vontade (art. 

4º, III), não há nos autos elemento que demonstre tal situação. Postos isso, 

com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter M. A. S. F. à 

curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários, a 

ser exercida por M. S. A., a quem competirá prestar contas anualmente 

dos atos de sua gestão, ficando advertidos de que necessitará de prévia 

autorização judicial para que contraia obrigações em nome da interditanda. 

A interdição abrange a prática de atos de disposição patrimonial, 

demandar ou ser demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no 

artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 

10 dias. Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente 

mandado de registro da sentença de interdição para Cartório de Registro 

Civil competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à 

certidão de nascimento da requerida. Sem custas e honorários ante à 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 23 de janeiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006012-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDINETE AUXILIADORA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE TOMEM CIÊNCIA QUE FOI 

DESIGNADA PERICIA MÉDICA NOS AUTOS, A REALIZAR-SE-A NO DIA 

25/01/2018, ÁS 15:45hs, com o perito - DRº Diógenes Garrio Carvalho, na 

Rua Afonso Pena, 809 (Clínica GERA MEDICINA, Centro, nesta cidade 

(telefones: (66) 3424-0035 e 3426-5085), a parte autora deverá portar os 

seguintes documentos no dia da perícia: a) RG e CPF; b) exames 

complementares, laudos médico e atestados relativos à patologia; c) 

prontuário médico de atendimento hospitalar ou ambulatorial, a fim de 

agilizar a perícia. Sendo fixado o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais) referente aos Honorários periciais, onde serão pagos pela parte 

autora diretamente ao médico, na data agendada, mediante entrega de 

recibo, que deverá ser acostada aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias 

após a perícia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009905-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVA PEREIRA CADIDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Processo: 1009905-30.2017.811.0003 VISTO. Deixo de designar audiência 

de conciliação ou mediação, porque a matéria não admite a 

autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo fato 

desta Vara não contar com conciliadores e mediadores para presidirem as 

audiências de conciliação ou mediação. Também não se pode esquecer 

que ao designar inutilmente a audiência, além de se praticar um ato 

desnecessário – o que viola o princípio da economia processual - 

acaba-se por se retardar a resolução da lide, contrariando-se a garantia 

constitucional de duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, 

LXXVIII). Assim, cite-se o requerido para oferecer resposta escrita, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). Cientifique o(a) demandado(a) 

que, não sendo contestada a ação, será considerado(a) revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo(a) 

autor(a) (art. 344 do CPC). Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 16 de janeiro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002280-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KOMLOG IMPORTACAO LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIK HALLEY MAGALHAES OAB - MT18893/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

VISTO. KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA ajuizou ação de embargos à 

execução fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, alegando, 

em síntese, nulidade do processo administrativo por cerceamento de 

defesa, tendo em vista que o PROCON se negou a receber o recurso 

interposto pela empresa por ser intempestivo, porém, o recurso foi 

interposto antes mesmo do término do prazo recursal. Sustenta que, em 

25/8/2015, foi notificada da decisão administrativa, bem como do prazo de 

10 (dez) dias para impugnar referida decisão. O prazo iniciou-se no dia 

26/8/2015 (dia seguinte à notificação) e findou em 4/9/2016. Ocorre que a 

embargante interpôs o recurso mediante postagem via correio na data de 

3/9/2015, ou seja, antes do térmico do prazo recursal, mas mesmo assim o 

PROCON decidiu pela intempestividade. Assim, requereu seja declarada a 

nulidade da CDA, com o consequente julgamento do recurso interposto 

pela embargante em sede de processo administrativo. A embargante 

requereu a suspensão do processo em virtude da decisão proferida no 

processo de recuperação judicial, distribuído sob o nº 

0301058.25.2016.8.24.0045, no juízo da 1ª Vara Cível de palhoça/SC, que 

determinou a suspensão das execuções contra a empresa embargante 

(fls. 45/69 do PDF). Citado, o Município de Rondonópolis deixou transcorrer 

o prazo sem apresentar impugnação aos embargos (certidão de fls. 71 do 

PDF). Intimado para manifestar sobre o pedido de suspensão da 

execução, o Embargado alegou que a execução fiscal não se suspende 

em virtude do deferimento da recuperação judicial (fls. 76/78). É o 

relatório. Decido. A matéria tratada nestes autos é unicamente de direito, 

não havendo, portanto, necessidade de produção de provas em 

audiência, de modo que, nos termos do art. 920, II, do Código de Processo 

Civil, passo a julgar antecipadamente a lide. A embargante pretende o 

reconhecimento da tempestividade do recurso apresentado no processo 

administrativo nº 0114.000.018-9/2014 que tramitou no PROCON. Em 

análise a copia do processo administrativo anexado na execução fiscal 

nº1005215-89.2016.8.11.0003, extrai-se que o PROCON de Rondonópolis 

entendeu que o recurso apresentado pela embargante era intempestivo 

porque foi protocolado em 8/9/2015 (certidão de fls. 47 do PDF). Ocorre 

que o recurso em questão não foi protocolado no órgão administrativo, 

mas sim, enviado por correio, com postagem na cidade de Palhoça-SC em 

3/9/2015 (fls. 41 do PDF) e recebido no PROCON de Rondonópolis em 

8/9/2015. O prazo para impugnação é de 10 (dez) dias, a teor do art. 44, 

do Decreto Federal nº 2.181/1997 (Dispõe sobre a organização do 

Sistema Nacional de Defesa do Consumidor), in verbis: Art. 44. O infrator 

poderá impugnar o processo administrativo, no prazo de dez dias, 

contados processualmente de sua notificação, indicando em sua defesa: 

(...) No caso, a empresa reclamada/embargante foi notificada por AR no 

dia 25/8/2015 (fls. 31 do PDF); o recurso administrativo foi postado em 

3/9/2015 (AR de fls. 41 do PDF) e recebido no PROCON de Rondonópolis 

em 8/9/2015 (AR de fls. 42 do PDF). Assim, considerando que a data final 

para interposição da defesa na via administrativa seria em 4/9/2015, não 

há falar em intempestividade. Ressalta-se que, embora não exista 

previsão legal específica nem celebração de convênio para a postagem 

via Correios (nos moldes do celebrado entre os Correios e o Poder 

Judiciário), prevalece entendimento jurisprudencial no sentido de que deve 

ser considerada, para fins de tempestividade, a data da postagem da 
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defesa administrativa no correio, a qual, como visto, ocorreu em 3/9/2015. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO NA VIA 

POSTAL. TEMPESTIVIDADE. 1. Apesar de inexistir previsão legal 

específica, tampouco celebração de convênio para a remessa via postal, 

prevalece nesta Corte de Justiça o entendimento de que deve ser 

considerada a data da postagem da defesa administrativa junto ao Correio 

para verificar-se a sua tempestividade. 2. Hipótese em que a parte autora 

restou notificada e apresentou impugnação, via postal, no prazo legal, não 

havendo falar em intempestividade. 3. Reconhecida a nulidade dos atos 

anteriores à formação da certidão de dívida ativa e, portanto, da ação 

executória. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70074403320, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 25/10/2017) (TJ-RS - AI: 

70074403320 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 

25/10/2017, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 30/10/2017). Como se sabe, o oferecimento de recurso é uma 

garantia constitucional, cuja supressão implica verdadeira ofensa ao 

princípio da ampla defesa, observado o disposto no artigo 5º, LV, da CF: 

“art. 5º LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com 

os meios e recursos a ela inerentes; Nesse contexto, constitui 

cerceamento de defesa a recusa do agente público em receber e 

examinar recurso administrativo tempestivo e expressamente previsto na 

lei, sendo impositivo seu recebimento e processamento. Com essas 

considerações, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos formulados nos embargos à execução ajuizados por KOMLOG 

IMPORTAÇÃO LTDA em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, para 

declarar a nulidade o processo administrativo nº 0114.000.018-9/2014, por 

conta da tempestividade do recurso em face à decisão administrativa que 

condenou a embargante ao pagamento da multa, no valor de R$ 3.000,00 e 

determinar o recebimento do referido recurso e o processamento pelo 

Órgão de Defesa do Consumidor. Declaro, ainda, EXTINTA a execução 

fiscal nº 1005215-89.2016.8.11.0003, por ser nula a certidão de dívida 

ativa nº 1935/2016, ante a demonstração de cerceamento de defesa no 

processo administrativo nº 0114.000.018-9/2014, tornando o título 

Inexegível. Independentemente do trânsito em julgado, traslade-se cópia 

desta decisão para os autos de execução fiscal nº 

1005215-89.2016.8.11.0003. Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei 

Estadual nº 7.603/01, que favorece o exequente. Condeno o Município de 

Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante dispõe o artigo 

85, §4º, III, c/c §3º, I, do Código de Processo Civil. Esta sentença não está 

sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito 

econômico obtido na causa não excedem a 100 (cem) salários mínimos 

(art. 496, § 3º, III, do CPC). P.R.I.C. Rondonópolis, 17 de janeiro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009906-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

Processo: 1009906-15.2017.811.0003 VISTO. Deixo de designar audiência 

de conciliação ou mediação, porque a matéria não admite a 

autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo fato 

desta Vara não contar com conciliadores e mediadores para presidirem as 

audiências de conciliação ou mediação. Também não se pode esquecer 

que ao designar inutilmente a audiência, além de se praticar um ato 

desnecessário – o que viola o princípio da economia processual - 

acaba-se por se retardar a resolução da lide, contrariando-se a garantia 

constitucional de duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, 

LXXVIII). Assim, cite-se o requerido para oferecer resposta escrita, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). Cientifique o(a) demandado(a) 

que, não sendo contestada a ação, será considerado(a) revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo(a) 

autor(a) (art. 344 do CPC). Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 16 de janeiro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010305-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0017088A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

PROCESSO N. º 1010305-44.2017.8.11.0003 VISTO. Trata-se de mandado 

de segurança ajuizado por JEAN CARLOS SANTOS contra ato do 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, Sr. Arnon Osny. Por meio do despacho de Id. 11181392, foi 

facultado o prazo de 15 (quinze) dias, para o impetrante indicar o 

endereço do impetrado, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC. 

Intimado, o impetrante apresentou emenda à inicial, indicando que o 

impetrado, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, Sr. Arnon Osny, pode ser citado no endereço da 2ª 

CIRETRAN – RONDONÓPOLIS, localizada na Rua treze de maio, Nº 1548, 

bairro Jardim Mato Grosso, Rondonópolis, Mato Grosso, CEP 78740-373 

(Id. 11207986). Ocorre que a sede funcional da autoridade indicada como 

coatora na exordial (Diretor do DETRAN/MT, Sr. Arnon Osny) fica 

localizada na cidade de Cuiabá/MT, de modo que não poderá ser 

localizada no endereço apontado pelo impetrante. Por outro lado, é certo 

que o chefe do local apontado pelo impetrante, 2ª CIRETRAN – 

RONDONÓPOLIS, também pode figurar como autoridade coatora na 

hipótese, nos termos do artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009. Assim, 

intime-se o impetrante para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, a fim de retificar o polo passivo da demanda de 

acordo com o local/endereço indicado para notificação, bem como juntar 

aos autos o histórico dos autos de infrações em debate e o extrato do 

DETRAN com histórico de AR, sob pena de indeferimento da inicial, 

consoante dispõe o artigo 321, parágrafo único, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 10 de janeiro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005766-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEILA CLARISSE KLOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

LANA GLEYCE ARAUJO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 1002691-22.2016.8.11.0003 VISTO. NEIDE CLARISSE 

KLOS ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS 

em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e da médica LANA GLEYCE 

ARAÚJO, alegando, em síntese, que, em 03/10/2016, por volta das 

8h30min, sentiu fortes dores abdominais e se dirigiu a uma UPA deste 

município, quando foi atendida pela médica LANA GLEYCE ARAÚJO, a 

qual não detectou no tempo devido que a autora estava com um quadro de 

apendicite supurada, ou seja, estourada. Sustenta que: “Em razão do 

supuramento do Apêndice, a autora se encontra até a presente data em 

tratamentos médicos para coibir as sequelas deixadas por tal moléstia. 

Desde então, vem passando por inúmeros exames e encaminhamentos 

médicos (doc. 10), dos quais são receitados vários tipos de medicamentos 

(doc. 11), gerando elevados gastos relativos à compra de remédios e 

realização de novos exames (doc. 12). Outrossim, em razão das sequelas 

ocasionadas pela APENDICITE AGUDA SUPURADA, a parte demandante 

não logra mais trabalhar desde a data dos fatos (03/10/2016), conforme 

Atestados Médicos (doc. 13) e Decisão de Pedido Administrativo do INSS 

(doc. 14). Ademais, a peticionante possui agora, devido ao grotesco erro 

no atendimento médico, uma enorme cicatriz na região abdominal, imagem 

abaixo (doc. 15), o que certamente não teria ocorrido caso a Drª Lana 

tivesse detectado os sintomas da Apendicite logo no início”. Em razão 
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disso, requer a condenação dos demandados ao pagamento de R$ 

24.290,00 de danos materiais, sendo R$ 2.290,00 de gastos com remédios 

e exames, R$ 22.000,00 a título de lucros cessantes, pois ficou sem 

trabalhar, além de dano morais no valor de R$ 100.000,00. Citado, o 

Município de Rondonópolis ofereceu contestação, alegando a preliminar de 

ilegitimidade passiva, tendo em vista que as sequelas apresentadas pela 

autora são decorrentes da cirurgia realizada pelos médicos do HOSPITAL 

REGIONAL DE RONDONÓPOLIS, vinculados ao ESTADO DE MATO 

GROSSO, motivo pelo qual deve ser providenciado o chamamento ao 

processo do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do artigo 130, II do 

CPC. O município ainda impugnou o valor dado à causa, dizendo que os 

valores pleiteados não se encontram provados nos autos, devendo ser 

fixado o valor da causa em R$ 2.290,00. No mérito, sustentou a ausência 

do nexo de causalidade, dizendo “a autora foi atendida, avaliada e 

conduzida para cirurgia ainda no dia 03/10/2017, sendo que se seguindo 

os protocolos médicos, foram solicitados exames preliminares e 

medicação necessária, sendo que por oportuno, foram solicitados outros 

exames complementares, os quais optou a autora em fazer pela rede 

particular. Não houve negligência, imprudência ou imperícia no atendimento 

prestado pelo Município”. A requerida LANA GLEYCE ARAÚJO apresentou 

contestação onde também impugnou o valor atribuído à causa, dizendo 

que os valores pretendidos pela autora não estão provados nos autos. No 

mérito, sustentou ausência do nexo de causalidade, esclarecendo que: 

“Não houve negligência, imprudência ou imperícia no atendimento 

prestado, já que na avaliação médica em curso, detectou-se a recusa da 

autora em tomar a medicação para reduzir a sua dor e submeter-se aos 

exames junto à rede pública de saúde.” A parte autora impugnou as 

contestações apresentadas nos autos; pugnou pela produção de provas 

em audiência e realização de perícia médica para comprovar que a demora 

no diagnóstico agravou o quadro de apendicite, obrigando-a a se 

submeter a procedimento cirúrgico que resultou em uma enorme cicatriz 

no abdômen dela. A médica LANA GLEYCE ARAÚJO requereu seja 

colhido o depoimento pessoal da autora e a realização de prova pericial 

para aferir o grau e a extensão das lesões que acometem a autora, bem 

como para atestar a origem e o nexo causal dos danos com os fatos 

narrados na petição inicial. Por sua vez, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS 

requereu o depoimento pessoal da autora e oitiva de testemunhas. É o 

relatório. Decido. I - RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS 

PENDENTES (Art. 357, I do CPC). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

e CHAMAMENTO AO PROCESSO A autora sustenta que a origem das 

sequelas não decorre de um procedimento mal sucedido realizado no 

Hospital Regional de Rondonópolis, vinculado ao ESTADO DE MATO 

GROSSO, mas é decorrente na demora de um diagnóstico por parte de um 

preposto do Município, de modo que teoricamente resultou na Apendicite 

Supurada, circunstância que obrigou a realização de uma cirurgia de 

grande porte, gerando uma enorme cicatriz no abdômen da autora. É 

facilmente verificável que, ao menos em tese, o defeito no serviço alegado 

pela autora possui relação com a atuação da equipe médica que atua na 

Unidade de Pronto Atendimento de responsabilidade do município de 

Rondonópolis. Em nenhum momento a autora atribuiu qualquer 

responsabilidade pelo evento aos médicos vinculados ao ESTADO DE 

MATO GROSSO. Assim, o município deve figurar no polo passivo desta 

ação. De outra parte, os fatos narrados na petição inicial não admitem a 

hipótese de chamamento ao processo. Nessa intervenção, o réu chama 

ao processo os coobrigados em virtude de fiança ou de solidariedade, a 

fim de que eles respondam diretamente ao autor da ação. Se, no entanto, 

o devedor ou fiador não promover o chamamento, ou, se o fizer, mas o 

chamado não se manifestar e for condenado a pagar a dívida em favor do 

autor, ficará sub-rogado nos direitos de credor, podendo exigir dos 

demais as respectivas quotas partes. Como se vê, o chamamento ao 

processo objetiva a inclusão do devedor principal ou dos coobrigados pela 

dívida para integrarem o polo passivo da relação já existente, a fim de que 

o juiz declare, na mesma sentença, a responsabilidade de cada um. Não 

se admite esse instituto na ação ordinária de indenização, onde não se 

sabe sequer se os réus serão ou não responsabilizados. Assim, não deve 

ser acolhido o pedido de chamamento ao processo do ESTADO DE MATO 

GROSSO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA Os réus impugnaram o 

valor dado à causa, dizendo que os valores pleiteados não se encontram 

provados nos autos, devendo ser fixado o valor da causa em R$ 

2.290,00. Quando a parte autora formular pedido certo, postulando a 

condenação da ré ao pagamento de determinada quantia a título de 

indenização por danos morais, o valor da causa deverá corresponder à 

soma do conteúdo econômico delimitado, nos termos do art. 291 do Código 

de Processo Civil. No caso dos autos, a autora ajuizou ação indenizatória 

contra os réus, pleiteando a condenação destes ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00. Registro que se 

trata de alegação de erro médico, quando de atendimento dispensado à 

autora, não havendo como se inferir, neste momento, a exorbitância dos 

valores postulados e nem que eles não estão provados nos autos. Dessa 

forma, tenho que o valor da causa deve corresponder ao valor postulado. 

Posto isso, INDEFIRO o pedido de alteração do valor da causa. II – 

QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE 

PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). A atividade probatória recairá sobre a 

existência do dano experimentado pela autora, o nexo de causalidade e o 

possível valor dos danos pleiteados na petição inicial. Além disso, a 

instrução processual servirá para aferir o grau e a extensão das lesões 

que acometem a autora, bem como para atestar a origem e o nexo causal 

dos danos com os fatos narrados na petição inicial. III – DEFINIÇÃO DO 

ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC) No caso em debate, diante da 

peculiaridade da causa que diz respeito a possível erro médico, diante da 

hipossuficiência da autora e da dificuldade dela em comprovar os fatos 

constitutivos do seu direito, resolvo inverter o ônus da prova. Adoto essa 

medida devido à hipossuficiência que não se diz respeito apenas a 

questões de ordem financeira, mas igualmente técnica, como no caso dos 

autos, em que os réus possuem, por certo, conhecimento e condições 

técnicas, além de informações, em muito superiores, a da autora. Assim, 

os réus devem provar que agiram corretamente e em conformidade com a 

ciência médica hoje disponível, demonstração extremamente difícil para a 

parte autora. Assim, inverto o ônus da prova, a teor do art. 373, § 1º do 

CPC. IV - DA PROVA PERICIAL Para realizar a prova pericial, determino as 

seguintes providências: Nomeio o médico DIJALMA PIMENTA JUNIOR, 

residente na Avenida Marechal Dutra, 1402, centro, nesta cidade, 

telefones 66-99984-9222 e 3423-2202, para realizar a perícia, devendo o 

laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados do dia de 

início dos trabalhos periciais. Intimem-se as partes para, dentro de 15 

(quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I 

- arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Intime-se o perito para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar: I - proposta de honorários; II - 

currículo, com comprovação de especialização; III - contatos profissionais, 

em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais. Apresentada a proposta, intimem-se as partes da 

proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 

05 (cinco) dias. Os honorários periciais serão suportados pelos réus, pelo 

fato de ter sido invertido o ônus da prova e em razão da autora ser 

beneficiária da justiça gratuita. Apresentado o laudo pericial, designarei a 

audiência de instrução e julgamento. Intimem-se as partes para, querendo, 

pedirem esclarecimentos ou solicitarem ajustes, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 15 de janeiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007282-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA SANTANA COSTA GRASSIOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE AQUINO DOS SANTOS OAB - MT23911/O (ADVOGADO)

LINDAMARA TEIXEIRA DIAS OAB - MT22479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 22/01/2018 FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009164-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS RODRIGUES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA OAB - MT0014896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (RÉU)

 

PROCESSO N°: 1009164-87.2017.8.11.0003 VISTO. ANTONIO CARLOS 

RODRIGUES FERREIRA opôs embargos de declaração, sob o argumento 

de que há contradição na decisão de Id. 10786328, uma vez que a inicial 

foi recebida apenas quanto aos pleitos de indenização por dano moral e 

lucros cessantes, e que a fundamentação para a negativa do recebimento 

do pedido da obrigação de fazer e tutela de urgência provisória deu-se 

pela existência de sentença em mandado de segurança. Alega que, no 

entanto, a sentença proferida no referido mandado de segurança foi 

retificada pelo Tribunal de Justiça deste Estado, sob o fundamento de que 

a via eleita não comportava a análise de provas. É o relatório. Decido. 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 

Quanto aos seus fundamentos, anoto que assiste razão ao embargante 

quanto à alegada contradição. Isso porque, constou na decisão de Id. 

10786328 que o pleito de transferência definitiva de UF e a emissão do 

Certificado de Registro de Veículo – CRV já havia sido objeto dos autos de 

mandado de segurança nº 7199-33.2013.811.0003, Cód. 726256, que 

tramitou nesta 1ª Vara de Fazenda Pública. Entretanto, a sentença 

proferida no aludido writ foi retificada, em sede de segundo grau, sob o 

fundamento de que a via eleita não comportava a análise de provas. 

Assim, perfeitamente cabível o ajuizamento de nova ação, almejando a 

transferência definitiva de UF e a emissão do Certificado de Registro de 

Veículo – CRV. Com essas considerações, conheço e dou provimento ao 

recurso de embargos de declaração, para retificar a decisão de Id. 

10786328, determinando o prosseguimento desta ação em relação a todos 

os pedidos formulados na inicial, a saber: a) transferência definitiva de UF 

e emissão do Certificado de Registro de Veículo – CRV; b) indenização por 

dano moral e lucros cessantes. Assim, passo a analisar o pleito de tutela 

de urgência, consistente na emissão do Certificado de Registro de Veículo 

– CRV, do CAMINHÃO/TRATOR M. BENZ LS1924A, PLACA GKQ-5769, 

RENAVAM 381250245. De acordo com o Código de Processo Civil, a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300). Pelo conjunto probatório trazido os autos, verifica-se 

que a tutela de urgência pretendida não deve ser acolhida. Isso porque, 

sopesados os argumentos levantados pelo autor, pode-se afirmar que 

suas assertivas são incapazes de produzir o juízo de probabilidade 

necessário ao deferimento da tutela de urgência, uma vez que os 

documentos encartados aos autos, nesta fase preliminar, não são 

suficientes para comprovar os fatos narrados na inicial. A irresignação da 

parte não se revela suficiente para demonstrar a verossimilhança das 

alegações do autor, visto que inexiste prova segura a comprovar de plano 

o seu direito. No caso, entendo mais prudente aguardar o contraditório, 

mormente porque há a informação de que “falta um pré-cadastro na 

BIN/RENAVAM (Base Nacional)”, do veículo em questão. Além disso, não 

há prova do perigo do dano e/ou o risco ao resultado útil do processo, 

uma vez que esta situação já se perdura há mais de 4 (quatro) anos e não 

há qualquer novo indício que possa apresentar um perigo de lesão grave. 

Dessa forma, a tutela de urgência almejada não merece acolhida, uma vez 

que não restaram preenchidos os requisitos legais, não só por ausência 

da probabilidade do direito da autora, como também pela ausência de 

perigo de dano. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. Cite-se o requerido para oferecer resposta escrita, no prazo 

legal. Cientifique-se o demandado que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, segunda-feira, 22 de janeiro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010278-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, porque a 

matéria não admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do 

CPC e pelo fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores 

para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não 

se pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, cite-se o requerido para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). 

Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, será 

considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 19 de dezembro de 

2017. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010275-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, porque a 

matéria não admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do 

CPC e pelo fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores 

para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não 

se pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, cite-se o requerido para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). 

Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, será 

considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 19 de dezembro de 

2017. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010273-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, porque a 

matéria não admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do 

CPC e pelo fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores 

para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não 

se pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, cite-se o requerido para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). 

Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, será 

considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 19 de dezembro de 

2017. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004452-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO CLARO MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE TOMEM CIÊNCIA QUE FOI 

AGENDADA NOVA PERICIA MÉDICA NOS AUTOS À REALIZAR-SE NO DIA 

07 DE FEVEREIRO DE 2018 , ÁS 09:00HS, COM O Dr. Marcus José Pieroni, 

inscrito no CRM/MT sob o nº 1175, podendo ser encontrado na Rua Acyr 

Rezende Souza e Silva, 2094, Vila Birigui, nesta cidade e pelo telefone: 

66-3426-6773 , nesta cidade. devendo portar os seguintes documentos no 

dia da perícia: a) RG e CPF; b) exames complementares, laudos médico e 

atestados relativos à patologia; c) prontuário médico de atendimento 

hospitalar ou ambulatorial, a fim de agilizar a perícia, e efetuar o 

pagamento dos honorários periciais no valor de R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais), ao próprio perito no ato da perícia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001961-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER ORTIZ DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO AO ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

MANIFESTE-SE ACERCA DA INFORMAÇÃO DO PERITO JUNTADO NOS 

AUTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000684-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000684-23.2017.8.11.0003 EMBARGANTE: BB ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S.A. EMBARGADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS VISTO 

Intime-se a embargante para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Rondonópolis, 15 de janeiro de 2018. 
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PROCESSO Nº 1008581-05.2017.811.0003 VISTO. ALAN RODRIGO 

BATISTA CORREA ajuizou mandado de segurança com pedido liminar em 

face do DIRETOR DA 2º CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS-MT, aduzindo, em 

síntese, que há mais de 10 (dez) anos negociou seu veículo com uma 

garagem de compra e venda de veículos, onde entregou seu veículo e 

adquiriu outro. Alega que tal garagem vendeu seu veículo, porém o novo 

adquirente até a presente data não efetuou a transferência do bem, ou 

seja, o veículo permanece em seu nome, o que vem lhe gerando vários 

prejuízos. Aduz que ao realizar pesquisa junto ao DETRAN/MT, foi 

surpreendido pela existência de multas que não cometeu e também por 

multas que não foram notificadas no prazo legal. Assevera, ainda, que 

não morava em Rondonópolis-MT nas datas das infrações, sendo claro 

que tais infrações foram cometidas pelo Sr. Alercio Barbosa Machado, 

adquirente do veículo. Assim, requereu a concessão de liminar para 

suspender a exigências do pagamento das multas e determinar a baixa 

destas do sistema do órgão coator, bem como para suspender/anular os 

pontos na CNH do impetrante. No mérito, requereu o cancelamento em 

definitivo dos atos administrativos ilegais. É o relatório. Decido. O Mandado 

de Segurança é remédio excepcional, garantido constitucionalmente 

contra ato de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, inciso LXIX, da 

Constituição Federal). Cuidando-se de writ, a declaração que se dá, 

eventualmente, nas hipóteses cabíveis, vai no sentido de proteger ou não 

a tese do impetrante alicerçada em direito líquido e certo. A demonstração 

do direito líquido e certo, em sede de mandado de segurança, demanda 

prova pré-constituída, notadamente porque o mandamus não comporta a 

fase instrutória inerente aos ritos que contemplam cognição primária. 

Precisa é a lição de FABRÍCIO MATIELO (MANDADO DE SEGURANÇA, p. 

60): "em respeito ao ordenamento jurídico, deve-se reservar o mandado 

de segurança apenas para casos especiais, nos quais a liquidez e 

certeza do direito sejam tão candentes ao ponto de permitir imediata 

salvaguarda, não obstante precária, mediante o cumprimento das 

formalidades declinadas em lei. Para as demais situações, busque-se o 

caminho comum percorrido pelas demandas que precisam de profundos e 

exaustivos questionamentos, ou de provas mais detidas". Quando a lei se 

refere a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente 

com todos os requisitos para o seu conhecimento de plano, para que seu 

exercício possa ser efetivo no momento da impetração. No caso dos 

autos, o impetrante pretende o cancelamento em definitivo das multas e 

pontos na CNH lançados em seu desfavor, alegando que não ter cometido 

as infrações descritas no extrato de Id. 10591896, uma vez que alienou o 

veículo alvo das autuações há mais de 10 (dez) anos, bem como que tais 

infrações não foram notificadas no prazo legal. De acordo com o Código 

de Trânsito Brasileiro, na hipótese de transferência de propriedade, é 

dever do antigo proprietário encaminhar ao órgão executivo de trânsito do 

Estado, no prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de 

transferência de propriedade, assinado e datado, sob pena de ser 

responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas e suas 

reincidências até a data da comunicação. É o que o artigo 134 do referido 

Código estabelece: “Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o 

proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do 

Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do 

comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e 

datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas 

penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”. 

Assim, não tendo o impetrante realizado a comunicação da venda, é 

solidariamente responsável pelas penalidades impostas, até mesmo 

porque sequer demonstrou, de forma efetiva, a alienação de tal bem. 

Ademais, depreende-se do extrato do veículo anexado aos autos (Id. 

10591896) que algumas das multas em debate são decorrentes de 

autuações em flagrante, de abordagem direta, cuja notificação pessoal, 

então realizada, é suficiente, não sendo necessária a expedição de nova 

notificação, nos termos dos art. 2º, § 5º, e 3º da Resolução 149, de 04 de 

setembro de 2003, do CONTRAN, verbis: “Art. 2°. Constatada infração 

pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou ainda comprovada 

sua ocorrência por equipamento audiovisual, aparelho eletrônico ou por 

meio hábil regulamentado pelo CONTRAN, será lavrado o Auto de Infração 

de Trânsito que deverá conter os dados mínimos definidos pelo art. 280 do 

CTB e em regulamentação específica. (...) § 5º. O Auto de Infração valerá 

como notificação da autuação quando colhida a assinatura do condutor e: 

I – a infração for de responsabilidade do condutor; II - a infração for de 

responsabilidade do proprietário e este estiver conduzindo o veículo. Art. 

3º. À exceção do disposto no § 5º do artigo anterior, após a verificação 

da regularidade do Auto de Infração, a autoridade de trânsito expedirá, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da 

infração, a Notificação da Autuação dirigida ao proprietário do veículo, na 

qual deverão constar, no mínimo, os dados definidos no art. 280 do CTB e 

em regulamentação específica.” Desta feita, há como se afirmar pela 

simples análise dos documentos juntados que o impetrante não foi 

regularmente notificado, havendo, in casu, uma indiscutível necessidade 

de dilação probatória. Ocorre que, conforme já delineado, em sede de 

Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, 

de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento de 

liminar, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, 

maiores investigações sobre o alegado no feito não é possível, razão pela 

qual deve a impetrante de plano comprovar os fatos sustentados, o que 

não ocorreu no caso dos autos. Neste sentido é a jurisprudência: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA 

DO DIREITO LIQUIDO E CERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INICIAL 

INDEFERIDA. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. (Mandado de 

Segurança Nº 70054109061, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal 
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de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 

12/04/2013)”. “MANDADO DE SEGURANÇA - REQUISITOS DE 

ADMISSIBILIDADE - PRESENÇA - CONHECIMENTO. V.V. MANDADO DE 

SEGURANÇA - ATO OMISSIVO MAGISTRADO -IMPROPRIEDADE DA VIA 

ELEITA - AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO - FEITO INDEFERIDO 

LIMINARMENTE. 1- Inadequada a via do mandado de segurança quando 

não demonstrado, de plano, ofensa a direito líquido e certo. 2- Conforme 

preconiza o art. 663 do CPP, pode o Relator dispensar a requisição de 

informações à autoridade apontada coatora, se entender que o Mandado 

de Segurança deve ser indeferido liminarmente, submetendo sua decisão 

à apreciação da Turma Julgadora. 3- A conduta em comento, ora elencada 

como omissiva da autoridade vista como coatora, desafia procedimento 

adequado” (TJ-MG - MS: 10000130450000000 MG, Relator: Eduardo 

Machado, Data de Julgamento: 13/08/2013, Câmaras Criminais / 5ª 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/09/2013). Dessa forma, não 

vislumbrando a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal suportado 

pelo impetrante, passível de ser sanado pela via eleita, o indeferimento, de 

plano, da inicial é medida que se impõe. Com essas considerações, com 

fundamento no artigo 485, I, do CPC e art. 10 da Lei nº 12.016/2009, 

INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, julgo extinto o processo, 

sem resolução do mérito. Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição 

do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 

12.016/2009). Por se tratar de sentença que extingue o mandado sem 

julgamento de mérito, não está sujeita ao reexame necessário, mercê do 

que dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as anotações de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, 

terça-feira, 19 de dezembro de 2017. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001928-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sra. Pregoeira - SANEAR (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO N. º 1001928-84.2017.8.11.0003 VISTO. INDÚSTRIA QUÍMICA 

CMT LTDA impetrou mandado de segurança com pedido de liminar em face 

da PREGOEIRA MARILEY BARROS SOARES, vinculada ao SERVIÇO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS – SANEAR, aduzindo, em 

síntese, que o Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – 

SANEAR, mediante a Pregoeira designada pela Portaria 001/2013, Sra. 

Mariley Barros Soares, abriu licitação por meio do Edital 002/2017, 

modalidade Pregão Presencial, tendo por objeto o “registro de preços para 

futura e eventual aquisição de produto químico utilizado no tratamento de 

água no Município de Rondonópolis – MT”, designando, a princípio, o dia 

23/02/2017, às 08h00min, para a sua realização. Alega que, no dia 

17/02/2017, referida autarquia publicou aviso de adiamento do certame 

para a data de 14/03/2017, às 08h00min, sendo que, no dia 10/03/2017, às 

13h13min, protocolou pedido de impugnação, por entender que o edital 

contém vícios que podem levar à nulidade do certame. Assevera, ainda, 

que, no dia 13/03/2017, a Autoridade Coatora encaminhou decisão não 

conhecendo da impugnação apresentada pela Impetrante por entender ser 

intempestiva. Sustenta que a impugnação foi protocolada dentro do prazo 

legal, observando-se a regra geral de prazos prevista no artigo 110 da Lei 

Federal nº 8.666/1993. Assim, requer a concessão de liminar para 

determinar à Autoridade Coatora que analise IMEDIATAMENTE a 

impugnação apresentada pela Impetrante, haja vista a sua tempestividade, 

declarando sem efeito os atos até então praticados no Pregão Presencial 

nº 002/2017, posto que eivados de nulidade, designando-se nova data 

para a realização da sessão pública de recebimento e abertura dos 

envelopes de proposta e habilitação, ou, ao menos que se determine a 

SUSPENSÃO do Pregão Presencial nº 002/2017 até decisão final deste 

Writ, para, ao final, no mérito, determinar que a Autoridade Impetrada 

observe os prazos estabelecidos na Lei Federal nº 8.666/1993, bem como 

nas legislações que tratam de licitações, notadamente aqueles previstos 

para impugnar os termos do edital, tornando nulos os atos praticados pela 

Autoridade Impetrada, inclusive a resposta à impugnação da Impetrante, 

determinando, ato contínuo, a designação de nova data para abertura da 

licitação. A liminar foi deferida para determinar que a Autoridade Coatora 

analise, no prazo de 24 horas, a impugnação apresentada pela Impetrante, 

por ser a mesma tempestiva, bem como para declarar sem efeito os atos 

até então praticados no Pregão Presencial nº 002/2017, devendo a 

impetrada designar nova data para a realização da sessão pública de 

recebimento e abertura dos envelopes de proposta e habilitação. O 

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS – SANEAR 

interpôs recuso de agravo de instrumento contra a liminar, tendo o Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso negado o efeito suspensivo pretendido. 

Depois, o SANEAR informou que cumpriu a liminar deferida neste feito. A 

empresa ARCH QUÍMICA BRASIL LTDA requereu a sua habilitação como 

terceira interessada, alegando que se sagrou vencedora da licitação para 

fornecimento de 24.000 kg de hipoclorito de cálcio em tabletes, tendo 

assinado o contrato em 17/03/2017. Na mesma oportunidade, requereu 

seja declarado à perda superveniente de interesse de agir da impetrante, 

uma vez que foi homologado o certame e adjudicado objeto da licitação. 

Parecer do Promotor de Justiça pelo deferimento da intervenção da 

empresa ARCH QUÍMICA BRASIL LTDA; indeferimento do pedido de 

declaração da perda do objeto do mandado de segurança e concessão da 

segurança, devendo ser declarado nulo o certame licitatório – Pregão 

Presencial n° 002/2017 – conforme determina o art. 49, da Lei 8.666/93, e 

o contrato dele advindo. É o relatório. Decido. Inicialmente, DEFIRO o 

pedido de habilitação como terceira interessada formulado pela empresa 

ARCH QUÍMICA BRASIL LTDA, visto que ela sagrou-se vencedora no 

Pregão Presencial nº 002/2017, objeto deste mandado de segurança e, 

evidentemente, poderá sofrer os efeitos da sentença proferida nesta 

demanda. No que se refere ao pedido formulado pela empresa ARCH 

QUÍMICA BRASIL LTDA para reconhecer a perda do objeto do mandado de 

segurança, não deve vingar, porque a nulidade do procedimento licitatório 

induz à do contrato, nos termos do artigo 49, § 2º da Lei nº 8.666/93. 

Ademais, verifica-se que a própria autoridade coatora resolveu apreciar a 

impugnação apresentada pela impetrante, de modo que não se pode 

declarar a perda do objeto deste mandado de segurança. Quanto ao 

mérito, verifica-se que a controvérsia reside quanto à tempestividade ou 

não da impugnação ao edital do Pregão Presencial nº 002/2017 

protocolada pela impetrante em 10/03/2017. Na hipótese, o Serviço de 

Saneamento Ambiental de Rondonópolis – SANEAR abriu licitação, por 

meio do Edital 002/2017, modalidade Pregão Presencial, tendo por objeto o 

“registro de preços para futura e eventual aquisição de produto químico 

utilizado no tratamento de água no Município de Rondonópolis – MT”, 

designando, a princípio, o dia 23/02/2017, às 08h00min, para a sua 

realização, adiando o certamente, posteriormente, para a data de 

14/03/2017, às 08h00min. Sobre a matéria, a lei de Licitação e o Decreto 

nº 3.555/2000 (regula a modalidade de licitação pregão) assim preleciona: 

“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada. § 2o Decairá do direito de 

impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura 

dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes 

com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a 

realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, 

hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. Art. 12. Até 

dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o ato convocatório do pregão”. No caso, o impetrante protocolou 

impugnação ao edital no dia 10/03/2017 (Id. 5787934 e 5787939). Por sua 

vez, a Autoridade Coatora não conheceu da impugnação apresentada 

pela Impetrante por entender ser intempestiva, sob o argumento de que o 

prazo para os interessados impugnarem o edital expirou-se em 9 de março 

de 2017 (Id. 5787945). Pois bem. A contagem dos prazos nos processos 

licitatórios e nos contratos administrativos está disciplinada no artigo 110 

da Lei nº 8.666/1993, da seguinte forma: “Art. 110. Na contagem dos 

prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 

do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando 

for explicitamente disposto em contrário. Parágrafo único. Só se iniciam e 

vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão 

ou na entidade”. Da leitura do referido dispositivo, verifica-se que não se 

conta o dia de início e conta-se o dia do término. Existem correntes 

divergentes quanto à forma de contagem do prazo em casos de 

impugnação ao edital. Se, por exemplo, a sessão pública está marcada 
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para uma quinta-feira, admitindo-se que todos os dias dessa semana 

sejam úteis, até que data o edital do pregão poderia ser impugnado? 

Alguns autores manifestam-se no sentido de que a impugnação deveria 

ser apresentada perante a Administração até, no máximo, o final do 

expediente da segunda-feira; corrente adotada pela impetrada para 

fundamentar a intempestividade da impugnação apresentada pela 

impetrante. Já outros autores, com os quais coaduno, mencionam a 

terça-feira como último dia para apresentação da impugnação, fazendo a 

contagem de acordo com as disposições do art. 110 da Lei nº 8.666/93. O 

Tribunal de Contas da União já acolheu tal entendimento. No Acórdão nº. 

1/2007 (processo TC 014.506/2006-2) o TCU entendeu ser tempestiva 

uma impugnação apresentada em 22/11/2005 (terça-feira) em face de um 

pregão que teria abertura em 24/11/2005 (quinta-feira). Do mesmo modo, 

através do Acórdão nº. 382/2003 (processo TC 016.538/2002-2) 

entendeu ser tempestiva uma impugnação apresentada em 27/9/2002 

(sexta-feira) em face de uma licitação que ocorreria em 1/10/2002 

( t e r ç a - f e i r a ) 

(https://licitabrasil.wordpress.com/2013/11/04/como-contar-o-prazo-para-i

mpugnacao-em-pregao/). A jurisprudência já se posicionou no sentido de 

que o último dia é incluso na contagem, pela regra estabelecida no artigo 

110 da Lei 8.666/1993. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. PREGAO. 

EDITAL. PRAZO. IMPUGNAÇAO. NA CONTAGEM RETROATIVA DO PRAZO 

DE DOIS DIAS ÚTEIS, PARA IMPUGNAÇAO DE EDITAL DE PREGAO, 

EXCLUI-SE O DIA DO INÍCIO E INCLUI-SE O DO VENCIMENTO (L.8.666/93, 

ART. 110). APELAÇAO E REMESSA OFICIAL NAO PROVIDAS”” (TJDF - 

Acórdão nº 270314 - Relator Desembargador Jair Soares - DJ 

10.05.2007). Assim, como a data para recebimento das propostas estava 

marcada para o dia 14/03/2017 (terça-feira), retrocedendo dois dias úteis, 

chega-se ao dia 10/03/2017 (sexta-feira) que, incluído na contagem, é o 

dia do vencimento. A impugnação, portanto, é tempestiva. Dessa forma, 

verifica-se que a impetrada equivocou-se ao considerar intempestiva a 

impugnação da impetrante. Como bem disse o Promotor de Justiça 

WAGNER ANTONIO CAMILO: “deveria a autoridade impetrada ter recebido 

a impugnação administrativa para propiciar a habilitação da empresa 

impetrante, e assim ter à sua disposição mais uma proposta de preços que 

poderia ter sido mais oportuna e econômica ao erário municipal”. Com 

essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido de segurança 

contido na inicial e determino que a Autoridade Coatora analise, no prazo 

de 24 horas, a impugnação apresentada pela Impetrante, por ser a mesma 

tempestiva, bem como para declarar sem efeito os atos até então 

praticados no Pregão Presencial nº 002/2017, devendo a impetrada 

designar nova data para a realização da sessão pública de recebimento e 

abertura dos envelopes de proposta e habilitação. Sem custas (art. 10, 

inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários 

advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Sentença sujeita a 

reexame necessário (art. 14, § 1º da Lei n.º 12.016/2009), de modo que, 

decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, certifiquem-se e 

remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

com os cumprimentos deste juízo. Dê-se ciência à autoridade coatora, na 

forma da lei. Rondonópolis, 8 de janeiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000172-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY CARDOSO RIBEIRO OAB - MT0005180S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE 2ª CIRETRAN RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME ANIBAL MONTENARI OAB - MT0017165A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. º 1000172-40.2017.8.11.0003 VISTO. BOM JESUS 

TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA propôs mandado de segurança em face 

do DIRETOR DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS – DETRAN, aduzindo, 

em síntese, que houve violação de direito líquido e certo, já que referida 

autoridade praticou ato ilegal ao negar a emissão do licenciamento anual 

de seu veículo, exigindo o pagamento de multas de trânsito que são 

insubsistentes. Aduz o impetrante que é proprietário do veículo marca 

FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ano 2007, modelo 2007, cor branco, placa 

KAJ-3842, e que compareceu a sede da autoridade coatora para realizar 

o licenciamento, quando tomou conhecimento da cobrança de diversas 

multas. Alega que não foi notificado dos aludidos autos de infrações, 

descumprindo, assim, a legislação, notadamente quanto ao prazo 

determinado por lei. Assim, requereu o impetrante a concessão de liminar, 

para determinar que o impetrado efetue o licenciamento de seu veículo, 

sem a exigência de prévio pagamento das multas exigidas. A liminar foi 

parcialmente deferida para determinar apenas que o DETRAN NÃO 

PROVIDENCIE A COBRANÇA das seguintes multas: ROD0146250, 

RMT0231770, RMT0145118, RMT0092881 e RON0610131, para fins de 

licenciamento do veículo do impetrante (placa KAJ3842). A autoridade 

apontada como coatora foi devidamente notificada e apresentou 

informações, arguindo as seguintes preliminares: a) inviabilidade da via 

eleita, porquanto a alegação de nulidade merece dilação probatória, o que 

não é permitido em sede de mandado de segurança; b) ausência de prova 

pré-constituída da arbitrariedade do ato tido como ilegal; e c) ilegitimidade 

passiva, porque o DETRAN não é o responsável pela notificação de multas 

aplicadas pelo Município de Rondonópolis. No mérito, sustentou que o ato 

administrativo combatido foi executado com estrita observância da 

legislação de trânsito em vigor. Parecer do Ministério Público pela 

improcedência do mandamus requerida pela impetrante, uma vez que não 

comprovou seu direito líquido e certo. É o relatório. Decido. PRELIMINAR: 

INVIABILIDADE DA VIA ELEITA A preliminar de inviabilidade da via eleita se 

confunde com o mérito e com ele será analisado, se for necessário. 

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA Não merece 

guarida a citada preliminar, porque o mandado de segurança possui 

natureza mandamental, que objetiva sanar ilegalidades ou abuso de poder 

da autoridade coatora. A final, há ofensa a direito líquido e certo pelo ato 

de recusa em renovar o licenciamento do veículo em decorrência de 

multas pendentes, quando o infrator não foi devidamente notificado, 

podendo, desta forma, se utilizar da ação mandamental. PRELIMINAR: 

ILEGITIMIDADE PASSIVA O impetrado sustentou que o DETRAN é parte 

ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porque as multas foram 

aplicadas pelo Município de Rondonópolis, sendo o município o órgão 

responsável pela notificação. Sem nenhuma razão o DETRAN. O 

DETRAN-MT é parte legítima para responder pela pretensão de anulação 

de multas de trânsito incidentes sobre veículo pelo mesmo licenciado, 

ainda que lavradas por órgão de outra unidade da federação ou município, 

uma vez que compete a todas as esferas administrativas, em esforço 

conjunto, a fiscalização do sistema nacional de trânsito (CTB, arts. 5º, 7º, 

8º e 21). Ademais, embora as multas questionadas tenham sido aplicadas 

pelo Município de Rondonópolis, o DETRAN é o órgão responsável para 

licenciar, vistoriar e transferir veículo, sendo inegável a sua legitimidade 

para figurar no polo passivo da presente demanda, na qual, inclusive, se 

discute a legalidade do condicionamento do licenciamento do veículo ao 

prévio pagamento da penalidade. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL 

EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE MULTA. DETRAN-GO. 

LEGITIMIDADE. ANULAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA FATO 

NOVO. 1. O relator poderá negar seguimento a todo e qualquer recurso 

manifestamente improcedente, nos termos do artigo 557, caput, do Código 

de Processo Civil. 2. O detran-go é parte legítima para responder pela 

pretensão de anulação de multas de trânsito incidentes sobre veículo, 

porquanto, diante da não regulamentação pelo código de trânsito 

brasileiro, acerca das multas impostas na hipótese de clonagem de 

veículo; a legitimidade para responder à pretensa anulação, é tanto do 

órgão responsável pelo lançamento da multa, quanto do responsável pela 

sua arrecadação. 3. Diante do acolhimento da pretensão inserta na 

exordial, escorreita se faz a condenação imposta ao apelante em relação 

aos honorários advocatícios. 5. Não se verificando fato ou elemento novo 

capaz de justificar a modificação do convencimento prévio do relator, bem 

como estando à decisão monocrática de acordo com a jurisprudência 

dominante deste tribunal e dos tribunais superiores, tendo sido 

corretamente aplicada norma contida no artigo 557 do CPC, o improvimento 

do agravo regimental é medida que se impõe. Agravo regimental conhecido 

e improvido.” (TJGO; DGJ 0249206-63.2013.8.09.0051; Goiânia; Quarta 

Câmara Cível; Relª Desª Nelma Branco Ferreira Perilo; DJGO 03/06/2015; 

Pág. 316). Assim, rejeito a mencionada preliminar. MÉRITO No mérito, 

verifico que a medida liminar deve ser confirmada parcialmente, bem como 

a pretensão final acolhida de forma parcial. De efeito, os documentos 

atrelados na petição inicial demonstram a liquidez e certeza da direito do 

impetrante, bem como a razoabilidade da pretensão a uma medida de 

urgência, destinada à imediata suspensão do ato coator. Alega o 

impetrante desconhecer as infrações vinculadas ao veículo objeto da 
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ação, pleiteando, assim, a emissão do CRLV – Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículos, sem a exigência de prévio pagamento das 

multas exigidas. O cerne da lide reside em verificar a possibilidade de 

expedição do licenciamento do veículo do impetrante independentemente 

do pagamento das multas. A respeito da matéria em questão, dispõe o 

Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 131. O Certificado de Licenciamento 

Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de 

Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. § 2º 

O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os 

débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, 

vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas 

infrações cometidas”. Depreende-se da leitura do dispositivo, notadamente 

do §2º, que a expedição do licenciamento pretendido condiciona-se, entre 

outros requisitos, à quitação das multas de trânsito. No entanto, apenas se 

apresenta ilegal o condicionamento da expedição do CRLV ao pagamento 

de multas em relação às quais não tenha sido regularmente notificado o 

infrator, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS. 

EXIGÊNCIA DO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. SÚMULA 

N. 127 DO STJ. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. ACÓRDÃO BASEADO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO 

MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 

VIOLAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Primeiramente, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento 

segundo o qual é inadmissível condicionar o licenciamento anual de 

veículos à prévia exigência do pagamento de multa, imposta sem prévia 

notificação ao infrator, conforme a Súmula n. 127 do STJ, in verbis: "É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado". 2. Em segundo lugar, o Tribunal 

recorrido, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela 

ilegalidade, in casu, da exigência do pagamento de multas por infração de 

trânsito sem que o infrator delas tenha sido regularmente notificado, de 

modo que foram consideradas insubsistentes ou irregulares, por não ter 

restado comprovado seu recebimento. Rever tal fundamentação, 

conforme assentado na decisão agravada, encontra óbice no verbete 

Sumular n. 7 do STJ, in verbis: "A pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial". 3. Finalmente, revela-se improcedente a 

arguição de ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil na hipótese 

em que o Tribunal de origem tenha adotado fundamentação suficiente para 

decidir de modo integral a controvérsia, atentando-se aos pontos 

relevantes e necessários ao deslinde do litígio. 4. A decisão monocrática 

ora agravada baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não 

merece reforma. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no Ag 

1304678/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 20/09/2010). Assim, não se pode 

exigir o pagamento de multas em relação às quais não tenha sido o 

condutor notificado, pois a exigibilidade pressupõe a regular notificação do 

interessado, que poderá impugnar a penalidade ou dela recorrer, 

resguardando, assim, o devido processo legal e a ampla defesa, garantias 

constitucionalmente asseguradas. O Código de Trânsito Brasileiro exige a 

dupla notificação do infrator para legitimar a imposição da penalidade de 

trânsito e, por conseguinte, possibilitar a vinculação do licenciamento à 

quitação prévia: a primeira por ocasião da lavratura do auto de infração 

(CTB, artigo 280, VI) e a segunda, quando do julgamento da subsistência 

do auto de infração respectivo com a consequente imposição da 

penalidade (CTB, artigo 281, caput). De acordo com o artigo 281, 

parágrafo único, inciso II, do CTB, o auto de infração será arquivado e seu 

registro julgado insubsistente se, no prazo máximo de 30 (trinta dias), não 

for expedida a notificação da autuação. In verbis: “Art. 281. A autoridade 

de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro 

de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará 

a penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de infração será arquivado 

e seu registro julgado insubsistente: I - se considerado inconsistente ou 

irregular; II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a 

notificação da autuação”. Assim, denota-se do dispositivo legal, que o 

prazo a ser obedecido refere-se à expedição da notificação de autuação, 

e não à sua efetivação, a qual poderá ocorrer após decorridos os trinta 

dias entre a infração e a notificação. Analisando os históricos dos autos 

de infrações encartados aos autos, verifica-se, nesta fase inicial, que o 

impetrante foi devidamente notificado das infrações nºs RMT0381104, 

RMT034086, RMT0356674, RMT0360192, RMT0375959, RMT0334095, 

RMT0331310, RMT0328788, RMT0328822, RMT0288191, RMT0281888, 

RMTRMT0221526, RMT0433073, RMT0430398, RMT0220399, 

RMT0241478, RMT0250159, RMT0249262, RMT0255809, RMT0190362, 

RMT0178799, RMT0169395, RMT0101406, RMT0064935, RMT0059843 e 

RMT0049324; já que as notificações de autuação das respectivas multas 

foram expedidas dentro do prazo de 30 (trinta) dias, bem como foram 

expedidas as notificações de penalidade. Como se vê, a lei foi 

devidamente observada e o impetrante foi regularmente notificado em 

relação às aludidas infrações, já que a norma prevista no artigo 281, II, do 

CTB, é clara ao dispor “que o auto de infração será arquivado ou 

considerado insubsistente se, no prazo máximo de trinta dias, não for 

expedida a notificação da autuação”, não exigindo, portanto, prova do 

recebimento da notificação pelo impetrante, basta apenas que a 

notificação seja expedida no prazo legal. Quanto às multas ROD0146250, 

RMT0231770, RMT0145118, RMT0092881 e RON0610131, extrai-se que 

as notificações de autuações foram expedidas fora do prazo de 30 dias. 

Assim, somente referidas infrações não atenderam os procedimentos 

previstos nas legislações pertinentes (a expedição da notificação no 

prazo de 30 dias), de modo que é ilegal condicionar o licenciamento do 

veículo ao pagamento tão somente das seguintes multas: ROD0146250, 

RMT0231770, RMT0145118, RMT0092881 e RON0610131. Nesse sentido é 

a jurisprudência: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO 

CONFIGURADA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APREENSÃO DE VEÍCULO. 

LIBERAÇÃO CONDICIONADA À QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. LEGALIDADE. 

ART. 262, § 2º, DA LEI 9.503/97. (...) 2. A autoridade administrativa não 

pode exigir o pagamento de multas das quais o interessado não foi 

notificado, tendo em vista que a sua legalidade se assenta no pressuposto 

de regular notificação, resguardando, assim, o devido processo legal e a 

ampla defesa, constitucionalmente assegurados, consoante o 

entendimento sumulado nesta Corte: Súmula 127 - "É ilegal condicionar a 

renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado."3. Todavia, sendo válida e eficaz a autuação e retenção 

do veículo, é legítima a exigência do pagamento da multa e demais 

despesas decorrentes da apreensão do veículo como condição para a 

sua devolução ao proprietário infrator, consoante disciplina o art. 262, § 

2º, do Código de Trânsito Brasileiro. 4. Recurso especial provido" (REsp 

593.458/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, DJ de 22.03.04). "ADMINISTRATIVO. 

CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO (LEI N.º 9.503/97). ART. 230, V, E 

262, § 2º. TRAFEGAR SEM REGISTRO E LICENCIAMENTO. APREENSÃO 

DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS 

JÁ VENCIDAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LESÃO AO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL. 1. A autoridade de trânsito não pode exigir, como 

condição para liberar veículo apreendido, o pagamento de multas das 

quais o interessado ainda não tenha sido notificado, em razão da garantia 

do devido processo legal e da ampla defesa. Entretanto, se as multas em 

cobrança já foram devidamente notificadas, oportunizada a defesa, nada 

impede que a autoridade condicione a liberação do veículo à respectiva 

quitação, se já vencidas as dívidas. 2. Recurso especial provido" (REsp 

790.170/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 18.05.06). Com 

essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de 

segurança contido na inicial, para determinar apenas que o DETRAN NÃO 

PROVIDENCIE A COBRANÇA das seguintes multas: ROD0146250, 

RMT0231770, RMT0145118, RMT0092881 e RON0610131, para fins de 

licenciamento do veículo do impetrante (placa KAJ3842). Sem custas (art. 

10, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários 

advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Sentença sujeita a 

reexame necessário (art. 14, § 1º da Lei n.º 12.016/2009), de modo que, 

decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, certifiquem-se e 

remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Dê-se ciência à autoridade coatora, na forma da lei. P. R. I. C. 

Rondonópolis, 11 de janeiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito S

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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PROCESSO Nº 1000002-34.2018.8.11.0003 VISTO. ELIZABETH 

CARVALHO FRANÇA ajuizou ação de percepção de benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez acidentária c/c pedido de 

manutenção de auxílio-doença por acidente de trabalho c/c pedido de 

dano moral c/c antecipação de tutela de urgência em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, aduzindo, em síntese, que sua 

atividade laborativa desencadeou diversos problemas de saúde. Informa 

que, em virtude do surgimento das doenças ocupacionais, requereu 

beneficiário previdenciário junto ao INSS, tendo sido reconhecida a sua 

incapacidade laborativa no período de 06/06/2017 aos dias atuais, com 

cessação do benefício prevista para 24/12/2017. Aduz que não possui 

condições para retornar às atividades que sempre exerceu, pois sua 

doença está em estágio avançado e irredutível. Assim, requer a 

concessão de tutela de urgência antecipada para determinar que o 

benefício de auxílio-doença não seja cessado. É o relatório. Decido. De 

acordo com o Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300). Da análise dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos 

necessários para concessão da tutela de urgência, mormente no que diz 

respeito à existência de prova de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito. No caso dos autos, apesar da autarquia 

previdenciária ter concedido o auxílio doença por acidente de trabalho (91) 

no período de 06/06/2017 a 21/12/2017 (Id. 11266858, p. 2), não consta 

nos autos qualquer relatório médico posterior a alta programada atestando 

que a requerente se encontra incapacitada para o trabalho atualmente. O 

documento médico mais recente acostado aos autos é datado de 11 de 

setembro de 2017 (Id. 11266867, p. 2/4), de modo que, não há prova cabal 

de que a requerente continua impossibilitada para exercer suas atividades 

laborativas. Dessa forma, os documentos encartados aos autos não 

fornecem elementos seguros e confiáveis quanto ao atual estado de 

saúde da requerente e muito menos quanto à eventual incapacidade 

laborativa. Neste contexto, não há como ser deferida a tutela antecipada 

neste momento. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência almejado pela autora. Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, porque a matéria 

não admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do CPC e 

pelo fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores para 

presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não se 

pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). CITE-SE o requerido para oferecer 

resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). Cientifique 

o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, será 

considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Cumpra-se. Rondonópolis, 

quarta-feira, 10 de janeiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005913-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARYNEY DE ARRUDA FREIRE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1005913-61.2017.811.0003 VISTO. MARYNEY DE 

ARRUDA FREIRE ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra 

ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Sr. José Carlos 

Junqueira de Araújo, aduzindo, em síntese, que, foi classificada em 21º 

lugar para o cargo de Assistente Social no Concurso Público realizado 

pela Prefeitura de Rondonópolis. Alega que mesmo em período adequado e 

não vedado (não eleitoral) para as devidas convocações dos aprovados, 

o impetrado utiliza-se de meios tortuosos para driblar a lei e um TAC – 

Termo de Ajustamento de Conduta de 10 de abril de 2015, firmado com o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, fazendo nomeações em 

“cargo em comissão de livre nomeação e exoneração”, para atividades 

finalísticas, sem reverenciar o concurso público em vigor. Aduz que, nos 

meses de abril e maio de 2017, por meio dos Editais de Convocação de 

nºs 003, 018 e 019 – PMR, os candidatos aprovados no 1º até o 18º lugar 

para o referido cargo foram convocados para ingressar no serviço 

público municipal, dos quais 06 (seis) não demonstraram interesse em 

ocupar a vaga e uma (1ª colocada) depois de nomeada foi exonerada a 

pedido, o que originou vagas remanescentes, que estão sendo 

preenchidas por nomeação em cargo de comissão e por contrato por 

tempo determinado. Sustenta que o Prefeito de Rondonópolis, através de 

portarias disponibilizadas no diário oficial, nomeou 01 (um) profissional 

para exercer o cargo em comissão de Assistente Social e mais 03 (três) 

para exercer a mesma função mais com nomenclaturas diversas, ao invés 

de convocar os candidatos classificados no certame. Assevera, ainda, 

que em acesso realizado no site do Cadastro Nacional de Estabelecimento 

de Saúde – CNES, foram encontrados 06 (seis) profissionais contratadas 

por tempo determinado para exercer a função de Assistente Social. Alega, 

assim, a existência de 07 (sete) vagas remanescentes e 10 (dez) sendo 

ocupadas em detrimento ao que preconiza a Constituição, de modo que, 

há direito líquido e certo adquirido pela impetrante. Assim, requer a 

concessão de liminar, para determinar que a autoridade impetrada proceda 

a imediata convocação e nomeação da impetrante, ao cargo de 

“Assistente Social”, nos exatos termos do edital do concurso (Id. 

9612988). O pedido de liminar foi indeferido. Notificada, a autoridade 

coatora prestou informações, onde alegou a preliminar de litispendência, 

pois tramita nesta vara processo idêntico, motivo pelo qual deve ser 

extinto este feito. No mérito, sustentou que o concurso se encontra dentro 

do prazo de validade e não houve preterição de nomeação da impetrante. 

Alegou, ainda, que a impetrante não comprovou que houve contratações 

irregulares e nem a existência de vagas para preenchimento. Parecer do 

Ministério Público pela improcedência do pedido exposto no “mandamus”, 

dada à ausência de direito líquido e certo. É o relatório. Decido. 

PRELIMINAR: LITISPENDÊNCIA. O impetrado denuncia a existência de outra 

ação, com as mesmas partes, mesmo pedido e causa de pedir (Autos: 

1005750-81.2017.8.11.0003 – 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

da Comarca de Rondonópolis), o que resultaria em litispendência. Em que 

pesem os argumentos lançados pelo Município, não há que se falar em 

litispendência em relação ao processo n.º 1005750-81.2017.8.11.0003, 

pois a referida ação foi julgada extinta, sem resolução de mérito, por 

desistência da parte autora, antes da distribuição deste novo mandado de 

segurança. MÉRITO. No caso, a impetrante busca a sua nomeação ao 

cargo de Assistente Social, para o qual foi classificada em 21º lugar, 

aduzindo existir 07 (sete) vagas remanescentes, vez que 06 dos 18 

candidatos aprovados e convocados desistiram de ingressar no serviço 

público municipal e uma candidata depois de nomeada pediu exoneração, 

bem como que 10 (dez) vagas estão sendo ocupadas de forma que 

contraria a Constituição. Da análise dos documentos encartados aos 

autos, verifica-se que o Município de Rondonópolis promoveu concurso 

público para provimento de cargos públicos (Edital nº 01/2016), ofertando 

inicialmente 15 (quinze) vagas de ampla concorrência, 05 (cinco) para 

pessoas com deficiência e 03 (três) para pessoa com baixa renda, para o 

cargo de Assistente Social, sendo, posteriormente, acrescidas 03 (três) 

vagas na ampla concorrência provenientes das vagas de PCD; tendo sido 

a impetrante classificada em 21º lugar na ampla concorrência (Id. 

9613212, p. 1). Como se vê, a impetrante foi aprovada no concurso 

público fora do número de vagas previsto no edital, de modo que, como 

sabido, ela não tem direito subjetivo à nomeação, mas tão somente 

expectativa de direito. No que tange a alegação de existir 07 (sete) vagas 

remanescentes decorrentes de desistência e exoneração a pedido, anoto 

que a posição do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o direito 

à nomeação para titularizar cargo público não é transmissível a terceiros, 

razão pela qual a desistência de candidato melhor posicionado não 

transfere esse direito aos demais concorrentes, de modo a restar 

preservado o poder discricionário da Administração Pública, cujos 

critérios, em princípio, são imunes à revisão judicial. Vejamos: AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR 

CLASSIFICADO. TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DO DIREITO DE 

NOMEAÇÃO A CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS 

PREVISTO NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os candidatos classificados 

além do número de vagas inicialmente oferecidas no edital do concurso 

público têm mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STJ e 

do STF. 2. "O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em 
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concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a 

aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – 

Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de 

classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo 

concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição 

de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração 

nos termos acima" (STF, RE 837.311-RG /PI, com repercussão geral 

reconhecida). 3. O direito à nomeação para titularizar cargo público não é 

transmissível a terceiros. Pela mesma razão, a desistência de candidato 

melhor classificado não transfere esse direito aos demais concorrentes, 

com o que se preserva o poder discricionário da Administração Pública, a 

quem cabe avaliar a conveniência e melhor oportunidade de prover seus 

quadros, considerando critérios, em princípio, imunes à revisão judicial. 

Precedente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 48056 / RJ 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

2015/0084962-6, Ministro SÉRGIO KUKINA (1155), T1 - PRIMEIRA TURMA , 

Data do julgamento 06/12/2016, Data Publicação 02/02/2017). Logo, a mera 

desistência do candidato melhor posicionado que a impetrante não é 

capaz, por si só, de garantir a ele direito subjetivo à nomeação, pois cabe 

a Administração Pública avaliar a conveniência e melhor oportunidade para 

prover seus quadros. Além do mais, consoante já decidido pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, "o direito subjetivo à 

nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas 

seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número 

de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por 

não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas 

vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame 

anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e 

imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 

837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015). Na 

hipótese, a impetrante comprovou tão somente a nomeação de uma 

profissional para exercer o cargo em Comissão de Assistente Social do 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF, conforme se infere da 

Portaria nº 21.709, de 10 de abril de 2017 (Id. 9613355), pois as outras 03 

pessoas mencionadas pela impetrante na sua inicial (Adriana Freitas 

Guimarães, Selma Alves da Silva e Ilma Borges Carvalho) foram nomeadas 

para exercer cargos diversos. Nesse ponto, verifica-se, ainda, que duas 

das citadas profissionais nomeadas em cargos diversos, ocupam cargo 

de assessoria, o qual está relacionado dentre aqueles de provimento em 

comissão, nos termos do Anexo VI, da Lei Municipal n 3.247/2000 (Id. 

9613145 – p. 1 e 9613150 - p. 1). De igual forma, os históricos 

profissionais obtidos junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimento de 

Saúde – CNES, acostados aos autos, não são capazes, a princípio, de 

ensejar a preterição da impetrante, pois tais documentos não permitem 

afirmar que as 06 (seis) profissionais contratadas por tempo determinado 

para função de Assistente Social, estão ocupando cargos efetivos vagos. 

In casu, os documentos acostados aos autos não demonstram, de 

maneira efetiva, a existência de cargos vagos e a contratação precária de 

servidores em quantitativo superior a sua colocação (posição 21), dentro 

do prazo de validade do certame, de modo que a impetrante não tem direito 

subjetivo à nomeação. Como já dito, a mera expectativa de nomeação dos 

candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito 

subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há 

contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas 

existentes. Como bem disse o Promotor de Justiça WAGNER ANTONIO 

CAMILO: “percebe-se que a impetrante foi bastante omissa em provar o 

direito pleiteado neste writ, e mais ainda em demonstrar a liquidez e 

certeza deste, bem como a ocorrência de qualquer abuso ou ato ilegal 

porventura praticado pela autoridade apontada como coatora”. Diante 

dessas considerações, por não vislumbrar a existência de direito líquido e 

certo da impetrante, julgo improcedente o pedido de segurança impetrado 

por MARYNEY DE ARRUDA FREIRE. Sem custas (art. 10, inciso III, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 

25 da Lei nº 12.016/2009). Transitada em julgado, comunique-se o 

resultado a autoridade coatora e arquivem-se os autos com as anotações 

de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, 14 de janeiro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010391-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ABADIA DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIONALDO MADEIRA COSTA OAB - MT13075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1010391-15.2017.811.0003 VISTO. VANESSA ABADIA DE 

SOUZA ROCHA ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra 

ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Sr. José Carlos 

Junqueira de Araújo, aduzindo, em síntese, que, em fevereiro de 2016, foi 

divulgado o edital nº 001/2016-PMR para provimento de vagas e formação 

de cadastro de reserva para cargos públicos de provimento efetivo da 

Prefeitura de Rondonópolis, dentre eles de Enfermeiro, com disposição de 

16 vagas de ampla concorrência, 4 para pessoas com deficiência e 2 para 

baixa renda, tendo sido classificada em 9º lugar para vagas de baixa 

renda. Alega que o Prefeito nomeou e mantém em comissão para exercer 

o cargo de “Enfermeiros do Programa de Saúde da Família – PSF” mais de 

80 (oitenta) profissionais, conforme faz prova as nomeações e a Relação 

de Servidores Ativos, retiradas do Portal de Transparência e do Diário 

Oficial. Sustenta que a Prefeitura de Rondonópolis demonstrou por meio de 

Convênio realizado com o Consórcio Regional de Saúde do Sul de Mato 

Grosso que necessita de profissionais para exercer o cargo de 

Enfermeiro, no entanto ao invés de nomear os aprovados e classificados 

no concurso, vem mantendo servidores temporários em detrimento 

daqueles. Assevera, ainda, que houve a preterição do seu direito de 

nomeação, uma vez que de acordo com as portarias emitidas pelo 

Município, existem 59 (cinquenta e nove) profissionais contratados para 

exercer o cargo em comissão de Enfermeiro. Assim, requer a concessão 

de liminar para o Município de Rondonópolis ser obrigado, de imediato, a 

tomar as providências administrativas necessárias para nomeação e 

efetivação da posse da impetrante no cargo de Enfermeiro. É o relatório. 

Decido. O Mandado de Segurança é remédio excepcional, garantido 

constitucionalmente contra ato de autoridade pública ou de agente de 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, inciso 

LXIX, da Constituição Federal). Cuidando-se de writ, a declaração que se 

dá, eventualmente, nas hipóteses cabíveis, vai no sentido de proteger ou 

não a tese do impetrante alicerçada em direito líquido e certo. A 

demonstração do direito líquido e certo, em sede de mandado de 

segurança, demanda prova pré-constituída, notadamente porque o 

mandamus não comporta a fase instrutória inerente aos ritos que 

contemplam cognição primária. Precisa é a lição de FABRÍCIO MATIELO 

(MANDADO DE SEGURANÇA, p. 60): "em respeito ao ordenamento 

jurídico, deve-se reservar o mandado de segurança apenas para casos 

especiais, nos quais a liquidez e certeza do direito sejam tão candentes ao 

ponto de permitir imediata salvaguarda, não obstante precária, mediante o 

cumprimento das formalidades declinadas em lei. Para as demais 

situações, busque-se o caminho comum percorrido pelas demandas que 

precisam de profundos e exaustivos questionamentos, ou de provas mais 

detidas". Quando a lei se refere a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu 

conhecimento de plano, para que seu exercício possa ser efetivo no 

momento da impetração. No caso, a impetrante busca a sua nomeação ao 

cargo de Enfermeiro, para o qual foi classificada em 9º lugar, para as 

vagas de baixa renda. Da análise dos documentos encartados aos autos, 

verifica-se que o Município de Rondonópolis promoveu concurso público 

para provimento de cargos públicos (Edital nº 01/2016), ofertando 16 

(dezesseis) vagas de ampla concorrência, 04 (vagas) para pessoas com 

deficiência e 02 (duas) para pessoas com baixa renda, para o cargo de 

enfermeiro (Id. 11204851, p. 20), tendo sido a impetrante classificada em 

9º lugar para vagas de baixa renda (Id. 11204872). Como se vê, a 

impetrante foi aprovada no concurso público fora do número de vagas 

previsto no edital, de modo que ela não tem direito subjetivo à nomeação, 

mas tão somente expectativa de direito. No entanto, segundo a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera expectativa de 

nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do 

número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do 

prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma 

precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição 

daqueles que, provados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou 

função. Assim, a jurisprudência manifesta-se pela necessidade de que o 

candidato aprovado fora do número de vagas constante do edital 

comprove, de maneira efetiva, a existência de cargos vagos e a 

contratação ilegal de servidores temporários em quantitativo suficiente 

para a nomeação, dentro do prazo de validade do certame. Confira-se a 
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posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE 

VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ABERTURA DE NOVAS VAGAS. 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE 

CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O STJ adota o entendimento 

de que a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em 

concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido 

e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação 

de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, 

com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o 

mesmo cargo ou função. 2. In casu, muito embora o agravado tenha obtido 

aprovação (2ª colocação) fora do número inicial de vagas previstas no 

Edital - 1 (uma vaga), verifica-se nos autos que a Administração Pública, 

antes de expirado o prazo de validade do certame, realizou contratações 

temporárias, inclusive do próprio impetrante, para o mesmo cargo a que 

concorreu (Odontólogo/Especialidade: Cirurgia e Traumatologia 

Buco-Maxilo-Facial para a 6ª DIRES - Ilhéus/BA). 3. Nessa circunstância, a 

toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do prazo de validade 

do concurso, a manutenção de contratos temporários para suprir a 

demanda por odontólogos pela Administração Pública demonstra a 

necessidade premente de contratação de pessoal, de forma precária, 

para o desempenho da atividade, o que, diante da nova orientação da 

Suprema Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no 

certame ainda válido à nomeação. 4. Agravo Regimental não provido” 

(AgRg no RMS 44037 BA 2013/0347994-8, Segunda turma, Relator 

Ministro Herman Benjamin, Data do Julgamento 18/3/2014). Confira-se, 

ainda, a posição Supremo Tribunal Federal: “Agravo regimental em recurso 

ordinário em mandado de segurança. Concurso público. Contratação 

precária de terceirizados. Preterição de concursados. Não comprovação 

da existência de vagas de caráter efetivo. Ausência de direito líquido e 

certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. É posição pacífica 

desta Suprema Corte que, havendo vaga e candidatos aprovados em 

concurso público vigente, o exercício precário, por comissão ou 

terceirização, de atribuições próprias de servidor de cargo efetivo faz 

nascer para os concursados o direito à nomeação, por imposição do art. 

37, inciso IV, da Constituição Federal. 2. O direito subjetivo à nomeação de 

candidato aprovado em concurso vigente somente surge quando, além de 

constatada a contratação em comissão ou a terceirização das respectivas 

atribuições, restar comprovada a existência de cargo efetivo vago. 

Precedentes. 3. No caso em questão, não ficou comprovada, nos 

documentos acostados aos autos, a existência de vaga efetiva durante a 

vigência do concurso, sendo necessário, para tanto, que haja dilação 

probatória, o que não se admite em via mandamental. Ausência de direito 

líquido e certo do agravante. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento” (RMS 29915 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira 

Turma, julgado em 04/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 

25-09-2012 PUBLIC 26-09-2012). As vagas destinadas às pessoas com 

baixa renda estão regulamentadas pela Lei Municipal n.º 8.167, de 28 de 

julho de 2014, a qual prevê a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas 

àqueles candidatos com baixa renda. Vejamos: “Art. 3º Os candidatos 

concorrentes à reserva de vagas supra citadas figurarão na lista de 

classificação e terão seus nomes numa relação à parte, observada a 

respectiva ordem de classificação obtida que será produzida pois por uma 

classificação dos candidatos à concorrência universal (80% das vagas) 

mais uma lista classificatória dos candidatos concorrentes a referida 

reserva de vagas, cuja lista será produzida pelo desempenho entre este e 

outro candidato. Art. 4º A nomeação dos candidatos aprovados será de 

acordo com a ordem de classificação geral do concurso, mas a cada 

fração de cinco candidatos a quinta vaga será destinada ao candidato 

pela concorrência da reserva de vagas e assim se sucederá até o 

preenchimento de vagas (20%)”. Conforme se extrai da legislação 

municipal supracitada, a cada fração de cinco candidatos a quinta vaga 

será destinada ao candidato pela concorrência da baixa renda, o que se 

dará até o preenchimento de 20% das vagas. Nesse contexto, se a 

Administração Municipal convocasse 5 (cinco) candidatos aprovados no 

concurso público para o cargo de Enfermeiro, quatro seria de ampla 

concorrência e um de baixa renda. Na hipótese, embora a impetrante 

tenha alegado a existência de 59 (cinquenta e nove) portarias de 

nomeação de terceiros para exercerem o cargo em comissão de 

Enfermeiro, trouxe aos autos apenas 25 (vinte e cinco) Portarias acerca 

de tais nomeações (Id. 11204918, 11204940, 11204956, 11204974, 

11204984, 11205001, 11205015, 11205023, 11205035, 11205055, 

11205072, 11205082, 11205092, 11205106, 11205112, 11205132, 

11205169, 11205186, 11205216, 1120523, 11205257, 1120528, 

11205302, 11205312 e 11205325). No entanto, de fato, é de conhecimento 

deste Juízo por meio dos outros mandados de segurança que foram 

ajuizados, que o impetrado já nomeou 41 profissionais para o cargo em 

comissão de Enfermeiro (Portarias nºs 20.760, 20.761, 20.762, 20.763, 

20.764, 20.765, 20.766, 20.767, 20.780, 20.807, 20.966, 20.967, 21.006, 

21.051, 21.052, 21.053, 21.056, 21.057, 21.058, 21.059, 21.061, 21.063, 

21.064, 21.065, 21.069, 21.070, 21.071, 21.074, 21.075, 21.076, 21.213, 

21.265, 21.266, 21.267, 21.268, 21.269, 21.276, 21.277, 21.278, 21.468 e 

21.161 – AUTOS Nº 1001715-78.2017.811.0003). A relação geral de 

servidores acostada no Id. 11205617 não comprova, por si só, que os 

servidores ali relacionados foram contratados de forma precária para 

exercer o cargo de Enfermeiro da Família, tampouco permite afirmar de 

forma inequívoca que as contratações/nomeações ocorreram dentro do 

prazo de validade do concurso, haja vista que somente as contratações 

realizadas nesse período faz nascer aos concursados o direito à 

nomeação, não restando, portanto, demonstrado o direito e líquido da 

impetrante à nomeação. De igual forma, o projeto de Lei de Id. 11205341 

não é capaz de conferir a impetrante o alegado direito líquido e certo à 

nomeação, uma vez que apenas autoriza a celebração de convênio com o 

Consórcio Regional de Saúde do Sul do Mato Grosso – CORESS/MT, para 

contratação de profissionais de nível superior e médio da área da saúde, 

plantões médicos e apoios administrativos. Ora, não há nos autos 

qualquer informação quanto à efetiva contratação de enfermeiros em 

decorrência do aludido convênio. Assim, os documentos juntados aos 

autos não comprovam, de maneira efetiva, a contratação precária de 

servidores em quantitativo superior a sua colocação (posição 9), 

considerando a mencionada reserva de 20% prevista na Lei Municipal n.º 

8.167, de 28 de julho de 2014, dentro do prazo de validade do certame, de 

modo que a impetrante não tem direito subjetivo à nomeação. Ademais, 

oportuno mencionar que a eventual existência de cargos vagos para 

enfermeiro, por si só, não impõe a nomeação da impetrante ao cargo, uma 

vez que ela foi aprovada no concurso público fora do número de vagas 

previsto no edital, de modo que ela não tem direito subjetivo à nomeação, 

mas tão somente expectativa de direito. Como já dito, a mera expectativa 

de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se 

em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do 

certame, há contratação de pessoal de forma precária para o 

preenchimento de vagas existentes, o que não restou comprovado nos 

autos. Dessa forma, a impetrante não comprovou seu direito líquido e 

certo, já que os documentos juntados não comprovam qualquer ilegalidade 

da autoridade coatora. Ocorre que, conforme já delineado, em sede de 

Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, 

de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento de 

liminar, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, 

maiores investigações sobre o alegado no feito não é possível, razão pela 

qual deve a impetrante de plano comprovar os fatos sustentados, o que 

não ocorreu no caso dos autos. Neste sentido é a jurisprudência: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA 

DO DIREITO LIQUIDO E CERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INICIAL 

INDEFERIDA. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. (Mandado de 

Segurança Nº 70054109061, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 

12/04/2013)”. “MANDADO DE SEGURANÇA - REQUISITOS DE 

ADMISSIBILIDADE - PRESENÇA - CONHECIMENTO. V.V. MANDADO DE 

SEGURANÇA - ATO OMISSIVO MAGISTRADO -IMPROPRIEDADE DA VIA 

ELEITA - AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO - FEITO INDEFERIDO 

LIMINARMENTE. 1- Inadequada a via do mandado de segurança quando 

não demonstrado, de plano, ofensa a direito líquido e certo. 2- Conforme 

preconiza o art. 663 do CPP, pode o Relator dispensar a requisição de 

informações à autoridade apontada coatora, se entender que o Mandado 

de Segurança deve ser indeferido liminarmente, submetendo sua decisão 

à apreciação da Turma Julgadora. 3- A conduta em comento, ora elencada 

como omissiva da autoridade vista como coatora, desafia procedimento 

adequado” (TJ-MG - MS: 10000130450000000 MG, Relator: Eduardo 

Machado, Data de Julgamento: 13/08/2013, Câmaras Criminais / 5ª 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/09/2013). Deste modo, não 

vislumbrando a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal suportado 

pela impetrante, passível de ser sanado pela via eleita, o indeferimento, de 

plano, da inicial é medida que se impõe. Com essas considerações, com 

fundamento no artigo 485, I, do CPC e art. 10 da Lei nº 12.016/2009, 
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INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, julgo extinto o processo, 

sem resolução do mérito. Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição 

do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 

12.016/2009). Por se tratar de sentença que extingue o mandado sem 

julgamento de mérito, não está sujeita ao reexame necessário, mercê do 

que dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as anotações de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, 

08/01/2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009418-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDITE AUGUSTA BENDER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - 284.785.258-15 

(PROCURADOR)

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Processo: VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou 

mediação, porque a matéria não admite a autocomposição, nos termos do 

artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo fato desta Vara não contar com 

conciliadores e mediadores para presidirem as audiências de conciliação 

ou mediação. Também não se pode esquecer que ao designar inutilmente 

a audiência, além de se praticar um ato desnecessário – o que viola o 

princípio da economia processual - acaba-se por se retardar a resolução 

da lide, contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, cite-se o requerido para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). 

Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, será 

considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Cumpra-se. Rondonópolis, 10/01/2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1004260-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO AO DRº ANTÔNIO JOSE GALDINO, representando o polo 

ativo, PARA QUERENDO , APRESENTE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008342-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARISALVA ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO AO DRº RENATO DIAS COUTINHO NETO, representando o 

polo ativo, para querendo, apresente IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 723042 Nr: 4043-37.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente, por meio do advogado constituído Marcelo 

Andrigo Baía Eduardo OAB/MT 14.159-B, para, no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar se houve recebimento do débito exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 733800 Nr: 13716-54.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFINA APARECIDA DOS REIS GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A, VALDIR SCHERER - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se 

nos autos, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736051 Nr: 15469-46.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA DE JESUS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se 

nos autos, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736320 Nr: 15687-74.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE DA SILVA COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se 

nos autos, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794115 Nr: 11971-68.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA MARIA MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se 

nos autos, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros
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 Cod. Proc.: 794121 Nr: 11978-60.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE SOLER LOPES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURTADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se 

nos autos, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 52124 Nr: 550-14.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE CIMENTO E TRANSPORTE 

RONDONOPOLIS LTDA, PAULO EDUARDO CANCADO SOARES, AMANDIO 

ALFREDO LOPES, IBRAHIM AYACH NETO, MARCIO ANTONIO 

GRIGOLETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:/MT/ 2249/O

 PROCESSO Nº 52124

VISTO.

Os executados AMANDIO ALFREDO LOPES e MÁRCIO ANTONIO 

GRIGOLETO requereram a exclusão do polo passivo desta execução, 

alegando que se retiraram da sociedade em 26 de maio de 1994, antes da 

ocorrência dos fatos geradores, de modo que devem ser excluídos da 

relação jurídica processual.

A exequente manifestou-se nos autos, dizendo que o pedido deve ser 

indeferido, porque os fatos geradores do crédito fazendário ocorreram 

antes do ano de 1994, época em que os executados compunham o quadro 

societário da empresa executada.

É o relatório.

Decido.

O pedido dos executados não merece ser apreciado, isto porque o juiz 

que me antecedeu já decidiu essa questão no dia 21 de julho de 2005 

(pág. 97), nos seguintes termos:

 “Afiro, pelas CDAs (fls. 03 e 29), que os fatos que ensejaram os débitos 

fiscaisda Executada, ou ao menos boa parte deles, ocorreram antes de 

1994, época em que o peticionante de fls. 73/84 ainda compunha o quadro 

societário, aliás como sócio majoritário. Indefiro o pleito, anotando que se 

trata de situação a ser discutida em sede de embargos, após seguro o 

juízo com a penhora”.

Anoto, ainda, que os executados não recorreram dessa decisão. Logo, é 

vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a 

cujo respeito se operou a preclusão.

Posto isso, INDEFIRO os pedidos formulados pelos executados AMANDIO 

ALFREDO LOPES e MÁRCIO ANTONIO GRIGOLETO.

Substitua o fac-símile de fls. 93/94, por fotocópia.

Altere-se a ordem de juntada da petição de fls. 178/179.

Considerando que TODOS os executados foram citados e não 

apresentaram embargos à execução, determino a transferência dos 

valores penhorados nos autos (fls. 65, 127, 351, 362 e 363) para a conta 

da exequente, mediante alvará.

Intime-se o exequente para informar, no prazo de 10 (dez) dias, se tem 

interesse no veículo arrestado na pág. 150, visto que ele não foi localizado 

para avaliação.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 9 de janeiro de 2018.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 703806 Nr: 11783-17.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GRIFFORTH UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677, MAURICIO AUDE - OAB:4667, PEDRO 

SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 .Em se tratando de crédito superior ao especificado no parágrafo quinto 

desta decisão, expeça-se ofício requisitório de precatório ao Presidente 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (CF, art. 100), 

instruindo-o com as peças essenciais, na forma do disposto no artigo 443, 

§1º e 2º e 444 da CNGC/MT.Cumpra-se.Rondonópolis-MT, 22 de janeiro de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784224 Nr: 7854-34.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - OAB:59659

 VISTO

Mantenho a decisão de fls. 112, que se reporta a decisão de fls. 26/27, 

por seus próprios fundamentos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792599 Nr: 11359-33.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON PEREIRA DOS SANTOS - ME, 

ADEMILSON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADEMILSON PEREIRA DOS SANTOS - 

ME, CNPJ: 07285074000160 e atualmente em local incerto e não sabido 

ADEMILSON PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 55745105100, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) acima qualificado (a) acerca da 

decisão abaixo transcrita e da penhora via sistema RENAJUD que recaiu 

sobre o(s) veículo(s) automotores de sua propriedade, ficando ciente de 

que o prazo para oferecimento de EMBARGOS À EXECUÇÃO é de trinta 

(30) dias, contado do fim do prazo deste edital.

Despacho/Decisão: VISTO.A Fazenda credora postula a penhora on line 

de valores necessários ao adimplemento do crédito executado, como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.O pedido deve ser 

deferido.Segundo o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que 

a execução deve ser realizada objetivando o interesse do credor, 

conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a penhora on line se 

mostra totalmente viável.Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do 

CPC, traz como primeiro bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a 

penhora on line constitui instrumento hábil e suficiente para atender esta 

gradação legal.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 

PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. 

POSSIBILIDADE. 1 - A matéria não enseja mais discussão, pois em 

Recurso Repetitivo (STJ REsp 1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da 

possibilidade da penhora •online– pelo sistema BACENJUD, sem a 

necessidade de prévio exaurimento na busca de outros bens do 

executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - AG: 

200902010089663 RJ 2009.02.01.008966-3, Relator: Desembargadora 
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Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2011, QUARTA 
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- Página::132).Resultando a penhora negativa ou insuficiente para o 

pagamento total da dívida, desde já autorizo a restrição judicial de veículo 

automotor pertencente ao(a) executado(a), por meio do sistema RENAJUD. 

É possível a imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao 

sistema RENAJUD, a fim de evitar que o (a) executado (a) venha a se 

desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução.Por sinal, o 

Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, essa 

providência permite garantir que o (a) executado (a) não se desfaça do 

bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe 

qualquer prejuízo.Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo 

juiz a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo de 

execução.Oportuno mencionar que apesar do sistema RENAJUD permitir a 

imposição de restrição de licenciamento e de circulação, na hipótese, tais 

modalidades de restrição, a princípio, não se mostram pertinentes, tendo 

em vista o princípio do menor gravame, previsto no artigo 805, caput do 

CPC.Com essas considerações, DETERMINO a penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, via Sistema Bacenjud, na forma do 

artigo 854 do CPC.Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar na forma do § 3º, do art. 854, 

do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em penhora; bem como 

para, querendo, no prazo legal, oferecer embargos.Apresentada a 

manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do CPC, ou decorrido o prazo, 

tragam os autos conclusos para deliberação quanto ao bloqueio 

realizado.No caso de penhora negativa, dê-se ciência ao credor da 

resposta encaminhada, informando que não foram encontrados valores a 

serem bloqueados nas contas do devedor, intimando-o ainda, para que em 

30 (trinta) dias indique bens passíveis de penhora no patrimônio da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução.DEFIRO, ainda, a penhora 

de bens em nome da parte devedora, via sistema RENAJUD, tornando 

inviável a sua transferência a terceiros sem a devida ordem ou 

autorização judicial.Efetuado o registro, caberá ao (a) exequente 

diligenciar no sentido de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o 

Judiciário não dispõe de meios para indicar o paradeiro dos 

veículos.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 08 de janeiro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 795219 Nr: 12482-66.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CELIN RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON C. G. CHAVES - OAB:OAB/MT 

22.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se 

nos autos, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 803010 Nr: 15591-88.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA MARIANO DA SILVA, ROBSON MARIANO 

CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se 

nos autos, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004784-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVRO METALURGICA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1004784-21.2017.8.11.0003. VISTO. HAVRO 

METALURGICA LTDA ajuizou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE na Ação 

de Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 

alegando, em síntese, que o crédito não pode ser exigido, uma vez que o 

fato gerador jamais foi objeto de cobrança administrativa; o executado não 

foi notificado e o crédito tributário nunca foi inscrito na conta corrente 

fiscal da empresa executada, motivo pelo qual deve ser declarada a 

decadência do suposto crédito tributário. A Fazenda Pública Municipal 

ofereceu impugnação à exceção de pré-executividade, dizendo que a 

constituição do crédito tributário foi realizada regularmente, devendo ser 

indeferido o pedido formulado na exceção. É o relatório. Decido. Segundo 

a executada, o crédito não pode ser exigido, uma vez que o fato gerador 

jamais foi objeto de cobrança administrativa; não foi notificada e o crédito 

tributário nunca foi inscrito na conta corrente fiscal da empresa 

executada. Dispõe o art. 202 do CTN: “O termo de inscrição da dívida 

ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I 

- o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, 

sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a 

quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III - a 

origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição 

da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, 

o número do processo administrativo de que se originar o crédito. 

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a 

indicação do livro e da folha da inscrição”. Da mesma forma, exige o § 5º 

do art. 2º da Lei nº 6.830/80: “O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida”. No caso em debate, resta incontroverso tratar-se de 

dívida decorrente de I.S.S.Q.N, sendo que o exame da CDA que 

acompanha a execução, não autoriza o reconhecimento das nulidades 

apontadas. No tocante à alegação de ausência de notificação, cumpre 

ressaltar que o ISS é tributo de lançamento direto, com previsão em lei, 

sendo dispensável a prévia notificação da contribuinte. Mesmo sendo 

dispensável a prévia notificação do contribuinte, o exequente comprovou 

que notificou a executada para pagar o crédito tributário ou impugná-lo no 

prazo de 20 (vinte) dias, fato mais do que suficiente para afastar qualquer 

alegação de nulidade do processo administrativo. Assim, uma vez que na 

CDA executada há indicação discriminada da data do vencimento, valor 

original e valor corrigido, indicando quantias a título de multas, juros, 

correção monetária e valor total, com expressa referência ao nº de 

cadastro da empresa, remetendo ao documento principal onde consta a 

legislação municipal que disciplina o lançamento e inscrição de valores em 

dívida ativa, não se evidenciam os alegados vícios. Com essas 

considerações, INDEFIRO os pedidos formulados na exceção de 

pré-executividade acima identificada. Condeno a executada HAVRO 
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METALURGICA LTDA ao pagamento de honorários advocatícios, 

arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 

85, §§ 1º, 3º, I c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

mandado de penhora de bens da empresa executada. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 23 de janeiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004317-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODILIO BALBINOTTI FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ASTUTTI DELGADO OAB - MT6682/B (ADVOGADO)

LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI OAB - MT9697/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Processo n º 1004317-42.2017.8.11.0003 VISTO. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DE ICMS INCIDENE 

SOBRE A TUST – TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E 

SOBRE A TUSD – TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA C/C DEPÓSITO JUDICIAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO 

TRIBUTÁRIO proposta por ODILIO BALBINOTTI FILHO em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, para que o réu se abstenha de exigir ICMS Energia 

Elétrica sobre os valores relativos à TUSD, À TUST e aos encargos 

setoriais das Unidades Consumidora habilitadas em nome da parte autora, 

bem como a repetição, pelos últimos 05 (cinco) anos, dos valores pagos a 

mais que o devido a título de ICMS. A parte autora alega que não incide 

ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição de energia 

elétrica, já que o fato gerador do imposto é à saída da mercadoria, ou seja, 

no momento em que a energia elétrica é efetivamente consumida pelo 

contribuinte, circunstância não consolidada na fase de distribuição e 

transmissão. O demandante sustenta também que, tendo em vista que a 

TUSD-TUST representa a cobrança pela transmissão da energia elétrica 

realizada entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, seria vedada sua 

tributação primeiramente por se referir a operações anteriores ao 

consumo, não podendo compor o somatório para fins da incidência do 

ICMS, e também por aplicação da Súmula 166 do STJ, que proíbe a 

incidência do ICMS sobre operação de deslocamento de mercadoria de um 

para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. O ESTADO DE MATO 

GROSSO apresentou contestação, onde defendeu a legalidade da 

cobrança do ICMS sobre a tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de 

Energia Elétrica (TUSD) e sobre a Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão (TUST), Sustenta também que, tendo em vista que a 

TUSD-TUST representa a cobrança pela transmissão da energia elétrica 

realizada entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, seria vedada sua 

tributação primeiramente por se referir a operações anteriores ao 

consumo, não podendo compor o somatório para fins da incidência do 

ICMS, e também por aplicação da Súmula 166 do STJ, que proíbe a 

incidência do ICMS sobre operação de deslocamento de mercadoria de um 

para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, motivo pelo qual o 

pedido da parte autora deve ser julgado improcedente. Na sequência, a 

parte autora impugnou a contestação. Na fase da especificação das 

provas, as partes requereram o julgamento do pedido no estado em que 

se encontra, uma vez que a matéria em debate é estritamente de direito. É 

o relatório. Decido. O pedido da parte autora é totalmente improcedente. 

Acontece que a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o 

REsp 1.163.020/RS, passou a se orientar no sentido de que a tributação 

do ICMS abrange todo o processo de fornecimento de energia elétrica, 

tendo em vista a indissociabilidade das fases de geração, transmissão e 

distribuição, razão pela qual a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - 

TUSD - compõe a base de cálculo de referido tributo. Destaco, ainda, que 

o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o TUSD 

deveria ser excluído da base de cálculo do ICMS quando se tratasse de 

reserva de potência não efetivamente consumida pelo consumidor livre, foi 

recentemente alterado pela citada Primeira Turma. Vejamos: “TRIBUTÁRIO. 

ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. 

TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCLUSÃO. 1. O 

ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, 

tendo em vista a indissociabilidade das suas fases de geração, 

transmissão e distribuição, sendo que o custo inerente a cada uma 

dessas etapas - entre elas a referente à Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição (TUSD) - compõe o preço final da operação e, 

consequentemente, a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 13, I, 

da Lei Complementar n. 87/1996. 2. A peculiar realidade física do 

fornecimento de energia elétrica revela que a geração, a transmissão e a 

distribuição formam o conjunto dos elementos essenciais que compõem o 

aspecto material do fato gerador, integrando o preço total da operação 

mercantil, não podendo qualquer um deles ser decotado da sua base de 

cálculo, sendo certo que a etapa de transmissão/distribuição não cuida de 

atividade meio, mas sim de atividade inerente ao próprio fornecimento de 

energia elétrica, sendo dele indissociável. 3. A abertura do mercado de 

energia elétrica, disciplinada pela Lei n. 9.074/1995 (que veio a segmentar 

o setor), não infirma a regra matriz de incidência do tributo, nem tampouco 

repercute na sua base de cálculo, pois o referido diploma legal, de cunho 

eminentemente administrativo e concorrencial, apenas permite a atuação 

de mais de um agente econômico numa determinada fase do processo de 

circulação da energia elétrica (geração). A partir dessa norma, o que se 

tem, na realidade, é uma mera divisão de tarefas - de geração, 

transmissão e distribuição - entre os agentes econômicos responsáveis 

por cada uma dessas etapas, para a concretização do negócio jurídico 

tributável pelo ICMS, qual seja, o fornecimento de energia elétrica ao 

consumidor final. 4. Por outro lado, o mercado livre de energia elétrica está 

disponibilizado apenas para os grandes consumidores, o que evidencia 

que a exclusão do custo referente à transmissão/distribuição da base de 

cálculo do ICMS representa uma vantagem econômica desarrazoada em 

relação às empresas menores (consumidores cativos), que arcam com o 

tributo sobre o "preço cheio" constante de sua conta de energia, 

subvertendo-se, assim, os postulados da livre concorrência e da 

capacidade contributiva. 5. Recurso especial desprovido (REsp 

1163020/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 21/03/2017, DJe 27/03/2017). Aliás, o próprio Superior Tribunal de 

Justiça reafirmou o entendimento de que é lícito que o consumidor cativo 

arque com o preço cheio, pois até mesmo os consumidores livres 

doravante assim arcarão. Sem maiores delongas, verifica-se que os 

fundamentos determinantes do julgamento proferido pelo Superior Tribunal 

de Justiça se ajustam ao caso em debate, de modo que o pedido inicial não 

merece outro destino a não ser sua total improcedência. Com essas 

considerações, julgo improcedentes os pedidos formulados por ODILIO 

BALBINOTTI FILHO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, motivo pelo 

qual condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º c/c § 4º, III, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os 

autos. P.R.I.C. Rondonópolis, quarta-feira, 23 de janeiro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL - PRAZO: 30 

DIAS

Processo: 1010945-64.2016.8.11.0041(PJE); Valor causa: R$ 109.842,77;

 Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO FISCAL

 Parte Autora: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

 Parte Ré: EXECUTADO: M. F. DE OLIVEIRA FRUTAS - ME, MARCELIO 

FRANCISCO DE OLIVEIRA

 INTIMANDO/CITANDO(A, S): executados : executado: MARCELIO 

FRANCISCO DE OLIVEIRA ,CPF: 282.486.548-26, atualmente em lugar 

incerto e não sabido; M. F. DE OLIVEIRA FRUTAS – ME, CNPJ: 

08.925.969/0001-85, atualmente em lugar incerto e não sabido,

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial, para tomar 

ciência da PENHORA efetivada nos autos, uma vez que houve restrição 

judicial de veículo(s) automotor(es) de sua propriedade através do sistema 

RENAJUD, e querendo, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar na 

forma do § 3º, do art. 854, do CPC, sob pena de converter a 

indisponibilidade em penhora; bem como para, querendo, no prazo legal, 

oferecer embargos.

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
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que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 23 de janeiro de 2018.

 Maíza Bergamasco Silvério

Gestor(a) Judiciário(a)

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 439798 Nr: 8465-60.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS E CHAGAS LTDA, ALDEMIR CORREIA 

DE OLIVEIRA, WASHINGTON EMIDIO BASTOS CHAGAS, KARLA ELIAS 

DOS SANTOS, MARIA ISABEL BASTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 Diante do exposto, julgo extinto o processo de execução, em relação à 

cobrança da CDA nº 20143583, objeto desta ação em virtude do 

pagamento, com base no art. 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.Proceda-se a liberação dos 30% restantes bloqueados às fls. 24/26, 

expedindo o necessário, observando a conta indicada às fls. 87. Custas 

p e l o  e x e c u t a d o .  S e m  c o n d e n a ç ã o  e m  h o n o r á r i o s 

advocatícios.Publique-se,Registre-se, eIntimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 810143 Nr: 17927-65.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EDNA DA CRUZ PARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 Trata-se de pedido de liquidação de sentença decorrente de 

recomposição salarial de servidor público em razão da conversão 

monetária instituída pela Unidade Real de Valor – URV. Conforme se 

observa, a parte autora não acostou aos autos documentos capazes de 

facilitar a liquidação de sentença, trouxe tão somente os valores que 

entende devido. Breve relato.

Pois bem, para que então seja apurada a existência de efetiva defasagem 

remuneratória do servidor deverá a parte credora também apresentar os 

holerites e os cálculos dos valores que entende serem devidos.

 Diante do exposto,

 Decido:

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o 

cálculo que entende devidos pelo requerido, sob pena de arquivamento.

II – Transcorrido o prazo supra, nada sendo apresentado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as devidas cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 350885 Nr: 5988-40.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCL, JCA, SODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR MARTINELLI DE 

MENDONCA - OAB:MT/13082

 ... 3. DispositivoI - Rejeito a exceção de pré-executividade apresentada, 

pelos fundamentos expostos.II - Intimem-se o executado desta descisão, 

observando fl. 109.III – Remetam-se os autos à exequente para, no prazo 

de 10 (dez) dias, atualizar o débito e indicar bens passíveis de penhora, 

sob pena de suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano. Advirta-se 

que não será admitido a reiteração de buscas via Bacenjud e/ou Renajud 

sem a devida justificativa.IV – Sem a indicação dos bens, suspenda-se o 

feito por 01 (um) ano, contado da data em que decorreu de 10 (dez) dias, 

período que será suspenso o prazo prescricional, art. 921, §1º do CPC.V 

– Transcorrido o prazo supra, intime-se a exequente para, em 10 (dez) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento 

definitivo e início do prazo prescricional, art. 921, §2º e 4º do CPC c/c art. 

40 da LEF. VI – Após o arquivamento definitivo e, transcorrido o prazo 

prescricional de 05 (cinco) anos, voltem-me para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 431787 Nr: 448-35.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2M COMERCIO DE PAPEIS LTDA, ESPÓLIO DE 

MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA, ALVARO RIBAS DE SOUZA, SERGIO 

NASCIMENTO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELEIDE M DE MENDONÇA - 

OAB:MT/8380, VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - OAB:MT/13082

 Julgo procedente a exceção de pré-executividade apresentada pelo 

Espólio de Mathias Neves de Oliveira, visto a ilegitimidade do excipiente, 

nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil, e, por conseguinte 

julgo extinto o processo sem resolução de mérito.Promova-se a exclusão 

do polo passivo do executado Mathias Neves de Oliveira. Condeno o 

exequente ao pagamento de honorários, fixados em 10% do valor 

montante da causa, em favor do causídico do excipiente Mathias Neves de 

Oliveira, conforme determina art. 85 CPC e planilha apresentada nas fl. 

41/42.Assim, remetam-se os autos à exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do 

feito pelo prazo de 01 (um) ano. Sem a indicação dos bens, suspenda-se 

o feito por 01 (um) ano, contado da data em que decorreu de 10 (dez) 

dias, período que será suspenso o prazo prescricional, art. 921, §1º do 

CPC.Transcorrido o prazo supra, intime-se a exequente para, em 10 (dez) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento 

definitivo e início do prazo prescricional, art. 921, §2º e 4º do CPC c/c art. 

40 da LEF. Após o arquivamento definitivo e, transcorrido o prazo 

prescricional de 05 (cinco) anos, voltem-me para sentença.Publique-se, 

Registre-se e,Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 720443 Nr: 1480-70.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO CAVALCANTE, NEIDE MARIA DO 

NASCIMENTO CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMITA RODRIGUES DE SOUZA, MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 1. Relatório

Tratam-se de embargos de declaração interposto por Edvaldo Cavalcante 

e Neide Maria Nascimento Cavalcante em face da decisão proferida as fls. 

182/187. Aduzem, em síntese, a ocorrência de erro material, vez que este 

Juízo se baseou no depoimento de testemunhas que não presenciaram a 

embargada adquirindo ou doando o imóvel aos embargantes. Requerem os 

embargantes a reapreciação da sentença, com efeito infringente, fls. 

188/192. Breve relato.

2. Fundamentação

Quanto à tempestividade, o prazo para interposição de embargos de 

declaração, conforme consta no art. 1.023 do Código de Processo Civil, é 

de 05 (cinco) dias, sendo tempestivos os embargos interpostos.

Há de se destacar que no caso a irresignação das partes embargantes 

cingem-se na alegação de ocorrência de erro material na decisão 

proferida as fls. 182/187, que julgou improcedente o pedido.
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 Ocorre que da leitura das razões recorrentes, não se vê qualquer dos 

elementos próprios dos embargos de declaração, sendo, em verdade, o 

recurso apresentado para obter resultado a lide em forma diversa do 

fixado em sentença. Só que tal situação cinge-se no mérito.

Sendo assim, não se pode perder de vista que todo recurso tem que 

preencher os seus pressupostos de admissibilidade. No caso dos 

embargos de declaração, seus pressupostos intrínsecos se constituem na 

existência de obscuridade ou contradição no texto da decisão recorrida, 

ou na omissão de ponto importante sobre o qual o Juízo tinha o dever de 

se manifestar ou, ainda, para corrigir erro material, o que não se verifica 

no presente caso.

3. Dispositivo

 I – Visto em correição.

II – Recebo os embargos, pois tempestivos, mas não os conheço posto 

que não houve a ocorrência de erro material na decisão prolatada.

III – Intimem-se, anotando-se que a apresentação de embargos de 

declaração manifestamente protelatórios, como o presente, implicarão na 

multa do art. 1.026, § 3º do CPC.

IV – Após, o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se com 

as cautelas de praxe

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 760125 Nr: 13396-67.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONE MARIA LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:14688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 I – Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para 

em 05 dias, requerer o que entender de direito.

II – Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 720693 Nr: 1741-35.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY VIEIRA MODESTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE acerca da petição e documentos de 

fls. 137/138, que comprovam o pagamento pelo Executado, do valor do 

RPV ao credor.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 732878 Nr: 12982-06.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573, MÁRCIO ANTONIO GARCIA - OAB:MT/12104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826A, José Alberto Couto Maciel - OAB:513 - DF

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos, confirmando os efeitos da tutela 

antecipada, para declarar a inexistência dos débitos efetuados após o 

término da vigência do contrato administrativo nº 39/2011, bem como para 

condenar a requerida à restituição do valor de R$ 14.164,18 (quatorze mil 

cento e sessenta e quatro reais e dezoito centavos). Condeno o requerido 

ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios 

arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Após o 

transito em julgado, nada sendo requerido no prazo de 15 dias, arquive-se 

procedendo às baixas e anotações de praxe.Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 733767 Nr: 13684-49.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERIDIANA MARTINS DA SILVA, VALDIR SHERER, 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A, VALDIR SCHERER - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de liquidação de sentença decorrente de 

recomposição salarial de servidor público em razão da conversão 

monetária instituída pela Unidade Real de Valor – URV. Conforme se 

observa, a parte autora não acostou aos autos documentos capazes de 

facilitar a liquidação de sentença, trouxe tão somente os valores que 

entende devido. Breve relato.

Pois bem, para que então seja apurada a existência de efetiva defasagem 

remuneratória do servidor deverá a parte credora também apresentar os 

holerites e os cálculos dos valores que entende serem devidos e.

 Ademais, a remessa dos autos ao Contador Judicial, trata-se de uma 

faculdade do juiz e que este encargo não pode ser transferido ao Poder 

Judiciário indevidamente e que, conforme mencionado na decisão retro, 

existem inúmeros meios para atualização de forma simples do débito.

 Diante do exposto,

 Decido:

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o 

cálculo que entende devidos pelo requerido, sob pena de arquivamento.

II – Transcorrido o prazo supra, nada sendo apresentado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as devidas cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 741534 Nr: 3016-82.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA FERRON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de liquidação de sentença decorrente de 

recomposição salarial de servidor público em razão da conversão 

monetária instituída pela Unidade Real de Valor – URV. Conforme se 

observa, a parte autora não acostou aos autos documentos capazes de 

facilitar a liquidação de sentença, trouxe tão somente os valores que 

entende devido. Breve relato.

Pois bem, para que então seja apurada a existência de efetiva defasagem 

remuneratória do servidor deverá a parte credora também apresentar os 

holerites e os cálculos dos valores que entende serem devidos e.

 Ademais, a remessa dos autos ao Contador Judicial, trata-se de uma 

faculdade do juiz e que este encargo não pode ser transferido ao Poder 

Judiciário indevidamente e que, conforme mencionado na decisão retro, 

existem inúmeros meios para atualização de forma simples do débito.

 Diante do exposto,

 Decido:

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o 

cálculo que entende devidos pelo requerido, sob pena de arquivamento.

II – Transcorrido o prazo supra, nada sendo apresentado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as devidas cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 785591 Nr: 8470-09.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIL GOMES FERREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO ALMEIDA - 

OAB:15568/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Trata-se de pedido de liquidação de sentença decorrente de 

recomposição salarial de servidor público em razão da conversão 

monetária instituída pela Unidade Real de Valor – URV. Conforme se 

observa, a parte autora não acostou aos autos documentos capazes de 

facilitar a liquidação de sentença, trouxe tão somente os valores que 

entende devido. Breve relato.

Pois bem, para que então seja apurada a existência de efetiva defasagem 

remuneratória do servidor deverá a parte credora também apresentar os 

holerites e os cálculos dos valores que entende serem devidos e.

 Ademais, a remessa dos autos ao Contador Judicial, trata-se de uma 

faculdade do juiz e que este encargo não pode ser transferido ao Poder 

Judiciário indevidamente e que, conforme mencionado na decisão retro, 

existem inúmeros meios para atualização de forma simples do débito.

 Diante do exposto,

 Decido:

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o 

cálculo que entende devidos pelo requerido, sob pena de arquivamento.

II – Transcorrido o prazo supra, nada sendo apresentado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as devidas cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 798052 Nr: 13489-93.2015.811.0003

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO SALLES JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT (ATUALIZADO) - OAB:18199

 Trata-se de embargos de declaração oposto por Rogerio Salles Jesus, 

visando modificar a sentença de fls. 50. Breve relato.

Em que pese à certidão de tempestividade exarada pela escrivania deste 

Juízo (fls. 78), analisando detidamente o feito, verifico a intempestividade 

dos presentes declaratórios. Conforme constam nos autos, a decisão fora 

prolatada no dia 17 de outubro de 2016, sendo o requerido, ora 

embargante, intimado por carta com AR em 28 de março de 2017. Assim, o 

prazo para embargar encerrava-se no dia 04 de abril de 2017, porém o 

recurso foi apresentado em 17 de abril de 2017.

Diante do exposto,

Decido:

I – Não recebo os embargos de declaração, pois intempestivo.

 II – Certifique-se o trânsito em julgado.

III – Por fim, arquive-se com as devidas cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 806201 Nr: 16751-51.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REYNER ROOSEVELT DE SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Decido:I – Indefiro a justiça gratuita pleiteada na exordial.II – Intime-se a 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento das 

custas processuais, sob pena de extinção do feito. No mesmo prazo 

deverá manifestar-se quanto à decisão do Supremo Tribunal Federal no 

RE nº 561836/RN, da relatoria do Min. Luiz Fux, julgado em 26/09/2013 e 

publicado em 10/02/2014, bem como a nova jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça em casos análogos, quanto houver a reestruturação 

da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime 

jurídico remuneratório, e indicar se há causa suspensiva ou interruptiva de 

prescrição. III – Sem o recolhimento das custas, voltem-me para sentença 

extintiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 816326 Nr: 1689-34.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMAO FLORENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/RS 59323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877-B/MT

 1. Relatório.

 Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ramão Florentino 

visando à modificação da sentença que julgou procedente os embargos à 

execução opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Breve 

relato.

2. Fundamentação.

 Quanto à tempestividade dos embargos, o prazo para interposição de 

embargos de declaração, conforme consta no art. 1.023 do Código de 

Processo Civil, é de 05 (cinco) dias, sendo tempestivos os embargos de 

declarações interpostos. Considerando que a sentença de fls. 38/39v, 

fora publicada em 05.12.2016 e o presente recurso fora interposto em 

06.12.2016, logo, não há que se falar em intempestividade.

Há de se destacar que, no caso, a irresignação da parte embargante 

cinge-se em modificar a sentença prolatada, a fim de que sejam julgados 

improcedentes os embargos à execução apostos pela autarquia 

embargante.

Ocorre que da leitura das razões recorrentes, não se vê qualquer dos 

elementos próprios dos embargos de declaração, sendo, em verdade, o 

recurso apresentado para rediscutir a matéria.

Sendo assim não se pode perder de vista que todo recurso tem que 

preencher os seus pressupostos de admissibilidade. No caso dos 

embargos de declaração, seus pressupostos intrínsecos se constituem na 

existência de obscuridade ou contradição no texto da decisão recorrida, 

ou na omissão de ponto importante sobre o qual o Juízo tinha o dever de 

se manifestar, o que não se verifica no presente caso.

3. Dispositivo.

I – Recebo os embargos de declaração, pois tempestivos, mas não os 

conheço posto que não há omissão e/ou contradição na decisão 

prolatada.

 II – Intimem-se, anotando-se que a apresentação de embargos de 

declaração manifestamente protelatórios, como o presente, implicarão na 

multa do art. 1.026, § 3º do CPC.

III – Após, o trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento com as 

devidas baixas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 429250 Nr: 11339-52.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEDRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias acerca dos cálculos elaborados pela contadora deste Juízo, 

constantes de fls. 301/309.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 700332 Nr: 8303-31.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ALMIRO DE ARAUJO BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDIR VERDOLIN - 

OAB:7464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 I – Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para 

em 05 dias, requerer o que entender de direito.

II – Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 701283 Nr: 9261-17.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para manifestar-se no prazo legal 

acerca da petição e documentos de fls. 197/200 que informa autorização 

de pagamento do RPV

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 724726 Nr: 5702-81.2013.811.0003

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR FARIA DE MORAES, GERALDO CANTARINO 

VILLELA FILHO, ESPÓLIO DE JOSÉ GOMES MONTEIRO, NOELIA GOMES 

DOS SANTOS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES SANTOS - 

OAB:12461/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 I – Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para 

em 05 dias, requerer o que entender de direito.

II – Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 736089 Nr: 15502-36.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDO BORGES BESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para 

em 05 dias, requerer o que entender de direito.

II – Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 737179 Nr: 69-55.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE ALVIM DE AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para 

em 05 dias, requerer o que entender de direito.

II – Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 739271 Nr: 1496-87.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS VARGAS LEITE - 

OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e 

nos termos da fundamentação acima expendida, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado por Antônio Francisco do Nascimento contra o Estado de 

Mato Grosso.Deixo de condenar o autor em custas e honorários 

advocatícios, em razão da isenção do pagamento de custas e quaisquer 

verbas relativas à sucumbência, tendo em vista ser beneficiário da 

assistência judiciária gratuita.Transitada em julgada a sentença e nada 

s e n d o  r e q u e r i d o  e m  1 0  d i a s ,  a r q u i v e m - s e  o s 

autos.Publique-se;Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 747935 Nr: 6670-77.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETE APARECIDA BORGES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA 

BORGES - OAB:7135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 I – Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para 

em 05 dias, requerer o que entender de direito.

II – Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 749436 Nr: 7465-83.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORDILEY FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 I – Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para 

em 05 dias, requerer o que entender de direito.

II – Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 755319 Nr: 10484-97.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO AMBRÓSIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 I – Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para 

em 05 dias, requerer o que entender de direito.

II – Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 760159 Nr: 13428-72.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA LUZIA FERREIRA VICENTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 I – Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para 

em 05 dias, requerer o que entender de direito.

II – Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 763346 Nr: 15071-65.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR APARECIDO VERZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 I – Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para 

em 05 dias, requerer o que entender de direito.

II – Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 779048 Nr: 5807-87.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DE ASSIS MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 I – Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para 

em 05 dias, requerer o que entender de direito.

II – Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 784549 Nr: 7982-54.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI NUNES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLIENE HONORIO DE SOUZA - 

OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 I – Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para 

em 05 dias, requerer o que entender de direito.

II – Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 784636 Nr: 7992-98.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA MARIA CAVASSAN DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 I – Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para 

em 05 dias, requerer o que entender de direito.

II – Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 786618 Nr: 8857-24.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 I – Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para 

em 05 dias, requerer o que entender de direito.

II – Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 424359 Nr: 6545-85.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA SILVA, MARIA 

APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MACHADO 

CUSTODIO - OAB:MT/6435

 Diante do exposto, julgo extinto o processo de execução, em relação à 

cobrança da CDA nº. 20125930, em virtude do pagamento, com base no 

art. 156, inciso I do Código Tributário Nacional e art. 924, inciso II do Código 

de Processo Civil.Custas pela executada. Sem condenação em honorários 

advocatícios.Publique-se,Registre-se, eIntimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 435418 Nr: 4086-76.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2M COMERCIO DE PAPEIS LTDA, SERGIO 

NASCIMENTO RAMOS, ALVARO RIBAS DE SOUZA, ESPÓLIO DE 

MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR MARTINELLI DE 

MENDONCA - OAB:MT/13082

 Diante do exposto, julgo procedente a exceção de pré-executividade 

apresentada, visto a ilegitimidade do excipiente, nos termos do art. 485, VI 

do Código de Processo Civil, e, por conseguinte julgo extinto o processo 

sem resolução de mérito em relação ao executado Mathias Neves de 

Oliveira.Promova-se a exclusão do pólo passivo do executado Mathias 

Neves de Oliveira. Condeno o exequente ao pagamento de honorários, 

fixados em R$ 1711,60 (Mil e setecentos e onze reais e sessenta 

centavos) do valor montante da causa, em favor do causídico do 

excipiente, conforme determina art. 85 CPC e planilha apresentada nas fl. 

95.Assim, remetam-se os autos à exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito 

pelo prazo de 01 (um) ano.Sem a indicação dos bens, suspenda-se o feito 

por 01 (um) ano, contado da data em que decorreu de 10 (dez) dias, 

período que será suspenso o prazo prescricional, art. 921, §1º do 

CPC.Transcorrido o prazo supra, intime-se a exequente para, em 10 (dez) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento 

definitivo e início do prazo prescricional, art. 921, §2º e 4º do CPC c/c art. 

40 da LEF. Após o arquivamento definitivo e, transcorrido o prazo 

prescricional de 05 (cinco) anos, voltem-me para sentença.Publique-se, 
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Registre-se e,Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 440321 Nr: 8988-72.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT, MARIBLAN DE CARVALHO PEREIRA - 

OAB:MG/68822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE acerca da petição e documentos de 

fls. 137/138, que comprova o pagamento pelo Executado, do valor do RPV 

expedido.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 708061 Nr: 2894-40.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO TENORIO, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na 

exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC.Sem condenação em custas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, tendo em vista a 

gratuidade da justiça concedida à parte autora, nos termos do art. 98 do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo e 

anotações de praxe.Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 732085 Nr: 12361-09.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para 

em 05 dias, requerer o que entender de direito.

II – Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 735776 Nr: 15271-09.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA MAURICIA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, 

MARIA FERREIRA DA SILVA, AGNALDO FERREIRA DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3.877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação sumaria de regularização do IPTU em face do Municipio 

de Rondonópolis, Agnaldo Ferreira Dourado e Maria Ferreira da Silva, onde 

visa á regularização dos tributos devidos. Intimada a parte autora para 

promover o devido andamento do feito, a exequente deixou trancorrer o 

prazo in albis, conforme depreende a certidão de fls. 53. È o relatório.

2. Fundamentação.

Analisando os autos, verifico que foi devidamente expedido o mandado de 

intimação no endereço informado na exordial, conforme determinado as 

fls.54, para que a autora desse o devido prosseguimento ao feito. Contudo 

a Sra. Oficial não obteve êxito em sua empreitada, vez que a parte autora 

mudou-se, e não infoemou aos autos seu novo endereço, conforme 

certidão de fls. 57. Fato este que mostar a desídia por parte requerente em 

dar prosseguimento na lide.

O Código Processual Civil, em seu art. 485, inciso III, estatui o seguinte, in 

verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.”

Considerando o total descaso da parte autora, em promover o andamento 

do feito e do preceito constitucional da razoável duração do processo, é 

nítido o abandono e a necessidade da extinção do feito.

3. Dispositivo

Diante do acima exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Deixo de condenar a autora ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, em virtude da autora ser beneficiária da justiça gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as anotações e baixas 

de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 738055 Nr: 732-04.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR BARACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, NILSON 

EDUARDO BALLESTER ALBERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO 

- OAB:13068/MT, LUZIA STELLA MUNIZ - OAB:4273-B/MT, PIETRA PY 

ALBERS - OAB:14294, VINICIUS VARGAS LEITE - OAB:11213-A/MT

 I – Remetam-se os autos ao exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

querendo, manifestar quanto à exceção de pré-executividade.

 II – Após, voltem-me para deliberar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 739659 Nr: 1761-89.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO QUINTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MOREIRA NERY 

SANTIAGO CLOSS - OAB:14268-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/RS 59323

 Ante o exposto, com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e 

nos termos da fundamentação acima expendida, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado por JOÃO QUINTINO contra o INSS - INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Deixo de condenar o autor em custas e 

honorários advocatícios, em razão da isenção do pagamento de custas e 

quaisquer verbas relativas à sucumbência, na forma do artigo 129, 

parágrafo único da Lei nº 8.213/91.Transitada em julgada a sentença, 

arquivem-se os autos.Publique-se;Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 747672 Nr: 6542-57.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PATRICIA VILELA DO 

NASCIMENTO - OAB:15528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para 

em 05 dias, requerer o que entender de direito.

II – Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 759759 Nr: 13242-49.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO BENES INACO - 

OAB:MT/14.460/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nos 

presentes embargos à execução, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, 

visto que ocorreu a prescrição total da CDA de n° 001216/05-A.Condeno o 

Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas e honorários que fixo em 

R$ 3.000,00 (três mil reais).Translade-se cópia desta sentença aos autos 

de execução de n° 372238e desapensem-se os feitos.Sentença sujeita ao 

r e e x a m e  n e c e s s á r i o ,  n o s  t e r m o s  d o  a r t .  4 9 6  I I 

CPC.Publique-se,Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 761761 Nr: 14393-50.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS 

PERNAMBUCANAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado nos presentes embargos à execução, nos termos do art. 487, 

inciso II, do CPC, visto que ocorreu a prescrição dos fatos geradores 

ocorridos em fevereiro de 2007 da CDA de n° 20146116. Por outro lado, 

rejeito a alegação de pagamento e excesso na multa.Dada à sucumbência 

parcial, condeno o Estado de Mato Grosso em ressarcir 50% das custas 

processuais. Sem condenação em honorários.Translade-se cópia desta 

sentença aos autos de execução e desapensem-se os feitos.Sentença 

sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496 II 

CPC.Publique-se,Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 763641 Nr: 15189-41.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULEIDE QUEIROZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 I – Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para 

em 05 dias, requerer o que entender de direito.

II – Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 779143 Nr: 5848-54.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA DA SILVA LAURENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - 

OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 I – Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para 

em 05 dias, requerer o que entender de direito.

II – Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 781043 Nr: 6586-42.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 13.116, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Diante do exposto, julgo extinto o processo de execução, em relação à 

cobrança da CDA nº. 33/2015, em virtude do pagamento, com base no art. 

924, inciso II do Código de Processo Civil.Expeça-se, em favor da Fazenda 

exequente, o levantamento dos valores bloqueados as fls. 27, mediante 

alvará eletrônico.Promova-se, se houver, a baixa de eventual arresto ou 

penhora, caso tenha sido efetivada por este juízo.Custas pelo executado. 

Sem condenação em honorários advocatícios.Publique-se, Registre-se, e 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 787444 Nr: 9185-51.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELLA SUPERMERCADO LTDA, PEDRO 

HENRIQUE LOPES DE QUEIROZ, LUIZ ARTHUR FERREIRA DA COSTA, 

JAIME CAVALCANTE DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS DE ASSIS GOMES, 

PAULO CESAR SILVA, ALEXTONY GALDINO BARROS, JOACY CAMPOS 

AIRES, NELSON ANTONINO ALEXANDRINO LIMA, VANDA MARIA DE 

QUEIROZ, ANTONIO SEBASTIÃO ALEXANDRINO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA DIAS DE CAMPOS - 

OAB:9.369/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, ATRAVÉS DO SEU ADVOGADO, a 

fim de providenciar o pagamento do saldo remanescente da dívida junto a 

PGE no processo de Compensação nº 38040/15.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 799802 Nr: 14329-06.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY MARIA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 I – Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para 

em 05 dias, requerer o que entender de direito.

II – Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 799807 Nr: 14332-58.2015.811.0003
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURIZETH MARIA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 I – Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para 

em 05 dias, requerer o que entender de direito.

II – Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 811418 Nr: 18366-76.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCENI DERMINDA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 I – Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para 

em 05 dias, requerer o que entender de direito.

II – Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 662848 Nr: 11330-23.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCKON HUDSON GOMES DELGADO, 

MYLLENA BEATRIZ ALMEIDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Humberto Damascena 

- OAB:OAB-MT 4846

 Vistos etc.

 Ante o disposto no Artigo 399, § 2º, do Código de Processo Penal , bem 

como o princípio da identidade física do Juiz, além fluxo de trabalho desta 

Vara Especializada, torna-se impossível a realização da audiência 

anteriormente aprazada neste feito.

 Dessa forma, aguarde-se o processo em cartório para redesignação da 

solenidade, de acordo com a pauta do Juiz titular da respectiva Vara 

(Primeira Vara Criminal).

 Com o retorno do Magistrado, retornem os autos conclusos.

 Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 22 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 664904 Nr: 13232-11.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUKY HANDER FERNANDES OSSUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:

 Vistos etc.

 Ante o disposto no Artigo 399, § 2º, do Código de Processo Penal , bem 

como o princípio da identidade física do Juiz, além fluxo de trabalho desta 

Vara Especializada, torna-se impossível a realização da audiência 

anteriormente aprazada neste feito.

 Dessa forma, aguarde-se o processo em cartório para redesignação da 

solenidade, de acordo com a pauta do Juiz titular da respectiva Vara 

(Primeira Vara Criminal).

 Com o retorno do Magistrado, retornem os autos conclusos.

 Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 22 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317840 Nr: 6718-57.2008.811.0064

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOAREZ RANGEL 

DOS SANTOS JUNIOR, para devolução dos autos nº 

6718-57.2008.811.0064, Protocolo 317840, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 612522 Nr: 3007-68.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRAO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:10085

 Vistos.

Trata-se de Ação Penal promovida em desfavor de PAULO CESAR DA 

SILVA.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de fevereiro de 

2018 às 14h00min.

Intimem-se o Ministério Público, a Defesa, o réu e as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa, observando, entre outros, o endereço 

constantes na manifestação ministerial de fl. 152.

 Requisite se necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 653267 Nr: 2850-56.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILEIA MARINHO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da costa campos - 

OAB:16944

 Intimação do advogado do réu, Dr. Ary da Costa Campos, OAB 16944/B, 

para apresentação das razões recursais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 663975 Nr: 12458-78.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVANO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEDRO MATIAS - 

OAB:18.304/O

 Vistos etc.

 Ante o disposto no Artigo 399, § 2º, do Código de Processo Penal , bem 

como o princípio da identidade física do Juiz, além fluxo de trabalho desta 

Vara Especializada, torna-se impossível a realização da audiência 
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anteriormente aprazada neste feito.

 Dessa forma, aguarde-se o processo em cartório para redesignação da 

solenidade, de acordo com a pauta do Juiz titular da respectiva Vara 

(Primeira Vara Criminal).

 Com o retorno do Magistrado, retornem os autos conclusos.

 Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 22 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 649688 Nr: 9949-14.2016.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRIK HENRIQUE COSTA DIAS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Vistos.PATRIK HENRIQUE COSTA DIAS SANTOS, devidamente 

qualificado, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,caput, da 

Lei Federal n° 11.343/06 .Desta forma, recebo a denúncia por satisfazer 

os requisitos do art. 41 do CPP, até porque não vislumbro a ocorrência de 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 395 do CPP, bem como não 

sendo o caso de absolvição sumária prevista no art. 397 do mesmo 

diploma legal citado.3)Das ProvidênciasCite o acusado, intimando-o para 

comparecer à audiência a que se refere o art. 55 da Lei 11.343/06, que 

designo para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 15h:00min, na sala de 

audiências deste fórum. Intimem as testemunhas arroladas (fls. 05), 

requisitando-os aos seus superiores hierárquicos (CPP, art. 221, § 2º ).

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 667189 Nr: 233-89.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEISSON TENÓRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616 MT

 Diante do exposto, em consonância com a cota ministerial de fls. 56/58 e 

pelos fundamentos acima elencados, INDEFIRO o pedido de revogação da 

prisão preventiva formulado pela defesa do autuado KLEISSON ENÓRIO 

DOS SANTOS, mantendo, portanto, a prisão preventiva do 

mesmo.Cumpra-se expedindo o necessário.Intimem-se. Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 647947 Nr: 8391-07.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA LENCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça(m)-se mandado(s) de citação do(a) acusado(a) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(a) acusado(a) não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o(s) a (s) 

acusado(s) a(s) se ele(s) a(s) pretende(m) constituir advogado ou se o 

Juiz deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar a(s) o(s) réus o(s) seu(s) 

endereço(s) residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizada(s) 

o(s) para fins de futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 313017 Nr: 4246-20.2007.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR INACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 INTIMAÇÃO DA DRª THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES- OAB/MT 

3.402/B, PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE A RESPOSTA À 

ACUSAÇÃO DO RÉU CLAUDIR INÁCIO DA SILVA, NOS AUTOS DE AÇÃO 

PENAL Nº 4246-20.2007.811.0064- CÓDIGO 313017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 330273 Nr: 1083-27.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro conforme requerido pelo Ministério Público em cota retro.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de janeiro de 

2.018, às 15:45 horas.

Assim, intimem-se a vítima Valeria Maria de Jesus Teixeira e a testemunha 

Danilo de Jesus Teixeira no endereço trazido pelo agente ministerial à fl. 

147, bem como a Defensoria Pública e o Ministério Público para que 

compareçam à audiência.

 Por fim, expeça carta precatória ao juízo da comarca de Cuiabá com a 

finalidade exclusiva de intimar o acusado, o qual se encontra recluso no 

Centro de Ressocialização daquela comarca.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 662972 Nr: 11448-96.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:OAB/MT 16.330

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que a testemunha Wanderley Soares de 

Amorim foi transferido para reserva remunerada, porém a 2ª CIA/PMPA 

forneceu o endereço do mesmo, qual seja: Rua B, QD 02, casa 11, 

residencial Lúcia Maggi.

Ocorre que, foi designada audiência para o dia 13.12.2017, às 13:45 

horas, com a finalidade de inquiri-lo, porém não haverá tempo hábil para 

proceder com sua intimação, razão pela qual redesigno à audiência para o 

dia 09 de fevereiro de 2018, às 14:10 horas .

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da redesignação da audiência.

Dê ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 
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perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição .

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663888 Nr: 12395-53.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR GUILHERME DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Moreira Pereira - 

OAB:24.064/O-MT, LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - OAB:23.615-0

 IV – DISPOSITIVO

1. Por todo o exposto, reconheço o crime continuado e o concurso formal 

de crimes (2º fato) e, em consequência, julgo PROCEDENTE a denúncia 

para CONDENARO Altair Guilherme de Oliveira como incurso nas sanções 

previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II (1º Fato); e art. 157, § 2°, inciso I 

(2º Fato) c/c art. Art. 70 (2 vítimas), ambos os crimes nos termos do art. 

71 (1º e 2º Fatos), todos do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 611808 Nr: 2198-78.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 Vistos, em correição.

Os autos vieram conclusos em atendimento a determinação da Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça para que fossem correicionadas as ações 

penais envolvendo crimes dolosos contra a vida, constantes da relação 

anexa ao ofício nº 81/2017-GAB-J.Aux.

Processo suspenso e remetido ao arquivo provisório.

Aguarde-se o cumprimento da prisão preventiva do acusado decretada às 

fls. 77/79.

Por fim, cumpra-se a decisão de fl. retro no que tange a renovação do 

mandado de prisão expedido nos autos, inscrevendo-o no Banco Nacional 

de Mandado de Prisão (BNMP), nos termos do artigo 289-A do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 635009 Nr: 6223-66.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÉSSICA LORRANY RIBEIRO DOS SANTOS, 

JURACY DE SOUZA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da costa campos - 

OAB:16944, TATIANE BONISSONI - OAB:18717/MT

 Vistos, etc.

Diante do teor de fl. 169v, defiro conforme requerido pelo Ministério Público 

à fl. retro. Assim, aguarde-se a realização da audiência designada pelo 

juízo deprecado e, após a devolução da missiva devidamente cumprida, 

dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público e sejam intimadas as 

defesas para que apresentem as alegações finais, por memoriais, no 

prazo igual e sucessivo de 05 dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 642976 Nr: 4331-88.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES, 

ANDERSON DOMINGO DE SOUSA, ANÉSIO FERNANDO DOS REIS 

FREITAS, SANDRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Yclen Eduardo S. dos Santos - OAB:22287 MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DR. YCLEN EDURDO S. DOS SANTOS- 

OAB/MT 22.287 E DA DRª CARLA ANDREIA BATISTA- OAB/MT 18.808, 

PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTEM OS MEMORIAIS FINAIS DOS 

REUS ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES E ANÉSIO FERNANDO DOS 

REIS FREITAS, NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 

4331-88.20016.811.0064- CÓDIGO 642976.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 647947 Nr: 8391-07.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA LENCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 Vistos, etc.

 Defiro conforme requerido em cota ministerial de fl. 79.

1- Intime-se o oficial de justiça que procedeu a tentativa de citação do 

acusado à fl. 76, para no prazo de 05 dias esclarecer em qual dos dois 

endereços diligenciou, uma vez que no mandado constam dois endereços 

distintos.

2- Sem prejuízo, desde já determino nova expedição de mandado de 

citação a ser cumprido nos endereços constantes do mandado de fl. 75.

3- Caso o oficial de justiça não localize o acusado para citação pessoal ou 

por circunstância diversa a de o réu estar em endereço incerto ou não 

sabido, que retorne no endereço ao menos três vezes antes de proceder 

à devolução do mandado, certificando claramente, em cada diligência, o 

dia e o horário em que ali esteve, bem como a motivação de não o ter 

encontrado, bem como, ao final, exarando se o acusado se encontra em 

lugar incerto ou não sabido, possibilitando, nessa hipótese, a citação por 

edital, ou se o mesmo está se ocultando para não ser citado, ensejando, 

dessa forma, a citação por hora certa .

4- Nas diligências a ser empreendidas, não encontrado o acusado no 

endereço declinado no mandado, que o oficial de justiça questione de 

eventuais pessoas que se encontrarem no imóvel, bem como de vizinhos, 

a motivação para o réu ali não se encontrar, bem como, sendo o caso, o 

atual endereço e tele, declinando-se, outrossim, o nome e qualificação de 

eventuais pessoas que tenham prestado informações acerca do paradeiro 

do réu.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Por fim, caso seja inexitosa a localização do acusado, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 661101 Nr: 9861-39.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN CESAR FREITAS DA SILVA, MAYCON 

RODRIGUES ESPINOSA DE CAMPOS, LUCAS AMARAL TRAVAGINI, 

LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, 

Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 3.402

 Vistos, etc.

 Solicitem-se informações a respeito do cumprimento da carta precatória 

de fl. 219, expedida ao juízo da comarca de Cuiabá/MT com a finalidade de 

citar o acusado Lucas Amaral Travagini, o qual encontra-se preso naquela 

comarca.

Cumpra-se com urgência por se tratar de réu preso.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 660897 Nr: 9736-71.2017.811.0064
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI SOUZA COSTA, RAFAEL DOUGLAS 

TEIXEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 1.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

Davi Souza Costa como incursos nas sanções previstas no art. 157, § 2º, 

incisos I e II, c/c art. 70 (2 vítimas), ambos do Código Penal.III.1 – 

DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU ...III.1.1 – DO CONCURSO FORMAL DE 

CRIMES – DA PENA DEFINITIVA16.Critério de fixação do concurso formal: 

considerando que foram atingidos 02 patrimônios distintos na ocasião da 

consumação do delito, entendo que o aumento descrito no art. 70 do 

Código Penal deve ser realizado à fração mínima do dispositivo, motivo 

pelo qual aumento em 1/6 (01 ano e 20 dias) a pena aplicada, resultando 

numa pena de 07 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão e 13 

dias-multa.17.Regime de pena: diante do quantum de pena aplicada e 

tratando-se de réu reincidente, com fundamento no art. 33, § 2º, “a”, do 

Código Penal, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da 

reprimenda.18.Substituição da pena: incabível a substituição em razão do 

quantum aplicado e da natureza do delito.IV – DISPOSIÇÕES GERAIS 19.Da 

prisão preventiva: no que se refere ao disposto no art. 387, § 1º do CPP, 

.., não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. 23.Detração 

penal: diante do total da pena já fixada, deixo de reconhecer o disposto no 

art. 387, § 2º do CPP, pois sua aplicação não traria nenhum resultado 

prático na atual fase processual, já que o período da prisão provisória não 

corresponde com o total da fração aplicável ao caso, de maneira que as 

questões relativas a detração penal devem ser dirimidas pelo juízo 

execucional no momento oportuno.24.Indenização à vítima: não havendo 

pedido expresso na exordial acusatória para a fixação de valor mínimo 

para a reparação dos danos causados pela infração , deixo de aplicar o 

disposto no art. 387, IV do CPP.25.Proceda-se com as comunicações 

conforme dispõem o art. 1.453 e seguintes da CNGC/MT.26.Expeça(m)-se 

a(s) guia(s) de recolhimento provisório para o acusado, nos termos do art. 

1.566 e seguintes da CNGCGJ/MT e resolução 113 do CNJ, 

encaminhando-se ao juízo da 4ª vara de execução penal desta comarca...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 608932 Nr: 6813-48.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 (...)Primeiro, diante do cumprimento do mandado de prisão expedido em 

desfavor do réu Fernando Carlos de Oliveira Souza, hei por antecipar a 

realização da audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de janeiro 

de 2018, às 16h30min.Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério 

Público e as testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) 

querelante(s) e assistente(s) para que compareçam à audiência.Se 

necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) com 

a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.Requisite-se, se houver necessidade.Outrossim, 

quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

defesa, tendo em vista a similaridade do pedido de revogação da prisão 

formulado aos autos (fls. 88/94), o qual foi indeferido recentemente por 

meio da decisão de fls. 106/107, utilizo, portanto, os mesmos fundamentos 

como forma de indeferir o presente pedido, já que não ocorreu nenhuma 

alteração fático/processual que justifique a mudança das razões já 

apresentadas na referida decisão, bem como na decisão em que decretou 

a sua prisão preventiva (fl. 86).Diante disso, em consonância com o 

parecer ministerial de fls. 121/122, INDEFIRO o pedido formulado pela 

defesa e, portanto, mantenho a prisão preventiva de FERNANDO CARLOS 

DE OLIVEIRA SOUZA.Por fim, aguarde-se a realização da audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 31 de janeiro de 2018, às 

16h30min.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 645586 Nr: 6438-08.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON BATISTA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Verifico que o réu não foi intimado para a presente solenidade (fl. 163), 

diante disso, não me resta outra alternativa senão redesignar a presente 

audiência para o dia 21 de fevereiro de 2018, às 13h30min.

Solicitem-se informações acerca do cumprimento da cartas precatória de 

fl. 155, enviada ao juízo da comarca de Mineiros/GO, expedida com a 

finalidade de proceder a inquirição das testemunhas Bruna Rafaela dos 

Santos Oliveira e Angélica Silva Santos.

Diante do que consta nos autos, à fl. 138 foi solicitado o recambiamento do 

acusado para que comparecesse a esse ato. Entretanto, embora a 

anuência Exma. Senhora Juíza da 4ª Vara Criminal - Execuções Penais 

desta comarca (fl. 139), o mesmo não foi recambiado.

 Diante disso, solicite-se anuência para o recambiamento DEFINITIVO do 

réu Jefferson Batista Rocha à i. magistrada da 4ª vara de execuções 

penais para esta comarca, tendo em vista que o mesmo encontra-se 

preso em Mineiros/GO.

Após anuência da d. magistrada, expeça-se ofício a Superintendência de 

Gestão de Penitenciária de Secretaria de Estado de Justiça e Direito 

Humanos requisitando medidas necessárias para procederem ao 

recambiamento definitivo do acusado.

Caso o acusado não seja recambiado à tempo hábil, hei por zelo, 

determinar aditamento a carta precatória de fl. 157, oficie-se ao juízo da 

comarca de Mineiros/GO, com a finalidade de intimar o réu acerca da 

audiência designada.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 661907 Nr: 10494-50.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO DE SOUZA LEITE, FERNANDO 

DORCELINO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Vistos, etc.

Homologo a desistência da inquirição da testemunha Jurandir Soares dos 

Santos, para que surtam seus efeitos jurídicos e legais.

Diante da inquirição da vítima e interrogatório dos réus neste ato, declaro 

encerrada a instrução e determino seja concedido vista dos autos ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública e, após, intime-se a defesa do 

acusado Fernando Dorcelino para que apresentem seus memoriais finais, 

no prazo igual e sucessivo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 667449 Nr: 469-41.2018.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DA SILVA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - OAB:7396-B

 (...) Desta forma, diante das circunstâncias do caso concreto, mostra-se 

totalmente inadequada e insuficiente a aplicação de outras medidas 

cautelares diversas da prisão preventiva, motivo pelo qual o pedido não 

merece acolhimento. Diante do exposto, pelos fundamentos acima 

elencados e, em consonância com o parecer ministerial de fls. 76/78, 

INDEFIRO o pedido formulado pela defesa e mantenho a prisão do acusado 
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EDSON DA SILVA ARAÚJO. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Intime-se. Notifique-se o MP.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 636931 Nr: 7858-82.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MATHEUS NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da costa campos - 

OAB:16944, GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA JÚNIOR - 

OAB:15.193 MT

 Vistos.

A MM. Juíza determinou a remessa dos autos para o Ministério Público e 

defesa, para manifestação quanto à justificativa apresentada. Após as 

manifestações, voltem os autos conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 634693 Nr: 5979-40.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Silva - OAB:18408A

 Vistos.

A MM. Juíza determinou a remessa dos autos para o Ministério Público e 

defesa, para manifestação quanto à justificativa apresentada. Após as 

manifestações, voltem os autos conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 638778 Nr: 552-28.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO RODRIGO DE SOUSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - 

OAB:14553/MT

 INTIMAÇÃO DA DEFESA DO CÁLCULO DE PENA ABAIXO TRANSCRITO:

Regime atual: FECHADO

Informações para progressão de regime

Próximo regime: Aberto

Data base para progressão: 25/06/2017

Data para progressão de regime: 27/01/2019

Informações sobre livramento condicional

Data base para Livramento: 17/06/2015

Data Livramento Condicional: 20/12/2019

Informações sobre término da Pena

Pena Restante a partir da data atual: 9a 2m 0d

Pena Cumprida até data Atual: 2a 1m 24d

Data do Término da Pena: 11/01/2027

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 628533 Nr: 1208-19.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - 

OAB: 3.402

 Intimação do advogado do réu, para que apresente os memorias escritos, 

no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 610300 Nr: 549-78.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14.813-MT

 Intimação do advogado do réu, para que apresente os memorias escritos, 

no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 613399 Nr: 3936-04.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MARINO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20235

 Intimação do advogado do réu, para que apresente os memorias escritos, 

no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 636790 Nr: 7742-76.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616 MT

 Intimação do advogado do réu, para que apresente os memorias escritos, 

no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 639696 Nr: 1295-38.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO CARVALHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330, CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO 

JUNIOR - OAB:22128/A, WENDELL PEREIRA DE MELO - OAB:23910/MT

 Intimação do advogado do réu, para que apresente os memorias escritos, 

no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 642983 Nr: 4337-95.2016.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:10046, Maria de Fatima Gomes Coelho - OAB:18452

 ISTO POSTO, em consonância com o parecer do Ministério Público, 

JULGO EXTINTA a presente medida protetiva de urgência, nos termos do 

Artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Intime-se a vítima, ainda 

que por edital, para que tenha ciência de que a qualquer momento, poderá 

requerer novamente medidas protetivas a seu favor, havendo novos 

motivos que ensejam a aplicação das medidas. Às providências. 

P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e m - s e . C u m p r a - s e ,  C O M 

URGÊNCIA.Rondonópolis, 24 de novembro de 2017. Maria Mazarelo Farias 
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Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 601006 Nr: 5442-83.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DAMASCENO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/ 5152- A

 Intimação do advogado do réu, para que apresente os memorias escritos, 

no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 631293 Nr: 3418-43.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616 MT, LAURIBERTO DONIZETTI DE GODOY - 

OAB:16.369-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ acerca da designação de audiência no Juízo 

da 4. crimininal de São Bernardo do Campo/SP para o dia 01 de fevereiro 

de 2018, 13:15.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 636392 Nr: 7428-33.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO JUNIOR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE 

ITACARAMBI MEINBERG - OAB:19964/0

 Intimação do advogado do réu, para que apresente os memorias escritos, 

no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 640031 Nr: 1592-45.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SOUZA DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 

3.402

 ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR 

o acusado ALEX SOUZA DE LARA, pela prática das condutas criminosas 

descritas no Artigo 21, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 

3.688/41) e ABSOLVÊ-LO quanto ao delito de ameaça (Artigo 147, do 

Código Penal), o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso IV, do Código 

de Processo Penal..ISTO POSTO, CONDENO o acusado ALEX SOUZA DE 

LARA, a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses de 

prisão simples, pela contravenção penal de vias de fato (Artigo 21, do 

Decreto Lei n° 3.688/41), em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 

3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código 

de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno 

pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.Rondonópolis, 10 de Janeiro de 

2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 641399 Nr: 2873-36.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO AUGUSTO SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20982 OAB/MT

 Intimação do advogado do réu, para que apresente os memorias escritos, 

no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 644976 Nr: 5930-62.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFERSON BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAMAR NASCIMENTO 

CANUTO - OAB:16660

 (...) ISTO POSTO, CONDENO o acusado REFERSON BATISTA DA SILVA, 

a cumprir a pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção 

pelo crime de ameaça, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, 

do Código Penal), já observada à regra do Artigo 387, § 2º, do Código de 

Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno 

pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.Cumpre salientar que torna-se 

impossível a aplicação da pena isolada de pena de multa ante ao contido 

no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão da pena em 

pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em 

penas de pagamento de cestas básicas.Não se aplica, ainda, a 

substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos 

(Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo 

Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido 

mediante violência e grave ameaça.Verifica-se ainda, a impossibilidade da 

suspensão condicional da pena, regido pelo Artigo 77 do Código Penal, 

visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal 

benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, 

desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do 

benefício.Deixo de fixar valor mínimo para reparação de eventual dano 

causado pela infração (Artigo 387, inciso IV, do Código de Processo 

Penal), haja vista a ausência de produção de provas. Maria Mazarelo 

Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 657605 Nr: 6884-74.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX RICARDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14.813-MT

 Vistos etc.

Inicialmente, presentes os requisitos formais e materiais (Artigo 41 e 395, 

este contrario sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o Inquérito Policial, verifica-se que há prova da existência 

do delito (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, 

RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em 

Juízo e, por consequência, determino a instauração da competente ação 

penal.

Cite-se o denunciado para oferecer resposta à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 

7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do artigo 

396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do artigo 396-A, § 2º, do Código de 
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Processo Penal.

Apresentada a resposta, retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

 Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Anote-se o necessário junto ao registro e distribuição.

Às providências. Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de Novembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 660007 Nr: 9004-90.2017.811.0064

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ON1, RAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19167/O-MT

 (...) .ISTO POSTO, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva 

de fls. 38/42 e, consequentemente MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do 

acusado RAFAEL ARAÚJO ALVES, vez que permanecem os requisitos e 

fundamentos dos Artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.Por fim, 

considerando o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do 

acusado (fls. 27/34), bem como a autorização tácita de recambiamento 

daquele Juízo (fls. 27) e, em conformidade com o disposto nos itens 

7.15.16 e 7.15.22, da CNGC/MT , oficie-se ao Superintende do Sistema 

Prisional de Mato Grosso e ao diretor da Penitenciaria Major Eldo Sá 

Correia – “Mata Grande”, para que adotem as providências necessárias 

visando o recambiamento do acusado.Por fim, informe ao Juízo da 

Comarca onde o acusado encontra-se segregado, informando acerca das 

providências adotadas. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA.Rondonópolis, 22 de Janeiro de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 632631 Nr: 4419-63.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON MARCOLINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B

 Código 632631

Vistos etc.

 Cumpra-se integralmente a sentença proferida às fls. 97/108.

Às providências.

 Rondonópolis, 10 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 636912 Nr: 7840-61.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSME BEZERRA CUSTÓDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/ 4.310 A

 Código 636912

Vistos etc.

 Inobstante o parecer ministerial de fls. 122, contudo, verifica-se que a 

resposta à acusação de fls. 78/87, foi apresentada antes mesmo do 

recebimento da denúncia.

 Dessa forma, visando evitar qualquer nulidade processual, determino que 

intime-se a causídica para que apresente e/ou ratifique a resposta à 

acusação apresentada às fls. 78/87.

Consigno que deixo de analisar a resposta à acusação acostada nos 

autos em apenso (código 656702 – fls. 157/164), visando evitar qualquer 

prejuízo ao acusado, até porque, foi apresentada nos autos das medidas 

protetivas.

 Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637670 Nr: 8467-65.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BATISTA PANIAGO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530 MT

 Intimação do advogado do réu, para que apresente os memorias escritos, 

no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637767 Nr: 8561-13.2015.811.0064

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICAS JURIDICAS - OAB:

 Processo: 8561-13.2015.811.0064 – Código: 637767.

Vistos etc.

Cumpra-se na íntegra a decisão de fls. 79/80.

Desta forma, proceda-se, imediatamente, o estudo psicossocial das 

condições da requerente Daiane Pinheiro de Macedo e da menor Adrielly 

Pinheiro Ribeiro.

 Com a juntada dos relatórios, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público 

para manifestação (Artigo 178, II, do Código de Processo Civil).

 Em seguida, conclusos para as providências cabíveis.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 08 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 638857 Nr: 621-60.2016.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDMSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIANE MORAES PORTELA - 

OAB:18698/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 Processo nº 621-60.2016.811.0064 (Código 638857)

Vistos etc.

Trata-se de ação de ação anulatória de partilha de bens comuns em 

divórcio extrajudicial c/c sobrepartilha c/c indenização proposta por JOÃO 

DA MATA SANTOS CORREA em face de ELENITA ALVES MOREIRA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

 No caso dos autos, é certo que o objetivo da parte autora recai sobre a 

anulação da partilha dos bens adquiridos na constância do casamento.

Dessa forma, não se pode aferir de plano quais os reais valores/preços a 

serem atribuídos a todos os bens descritos na exordial passiveis de 

partilha.

 Assim, ressai que a pretensão do requerente não é exata, tendo em vista 

que ele postulou pela avaliação judicial somente do imóvel urbano 

(matricula nº 61.957), motivo pelo qual rejeito o pedido da parte autora 

para que se proceda à avaliação do referido bem.
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 Por outro lado, merece prosperar o pedido da requerida no sentido de 

serem carreados aos autos os comprovantes de Imposto de Renda com 

data anterior ao enlace matrimonial.

Diante disso, faculto as partes para que juntem ao processo os três 

últimos comprovantes do Imposto de Renda, ou seja, referente aos anos 

de 2001,2002 e 2003.

 Não obstante o teor da r. decisão de fl. 223, pelos documentos acostados 

ao processo, em meu sentir, existem nos autos elementos evidentes da 

falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça 

(Artigo 99, § 2º CPC).

Por tais razões, determino intimação da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias comprove a situação de insuficiência de recursos 

alegada, ou ainda, para que traga os comprovantes do recolhimento das 

custas iniciais devidas, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça 

(Artigo 99, § 2º CPC).

Em seguida, cumpridas todas as determinações constantes desta 

deliberação, venham-me os autos conclusos para designação de 

audiência de instrução e julgamento.

Às providências.

 Expeça-se o necessário.

Rondonópolis, 09 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 642337 Nr: 3739-44.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR FRANCISCO PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16.330, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 642337.

Vistos etc.

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que na resposta à 

acusação (fls. 68) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das 

hipóteses previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , 

limitando-se o acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no 

mérito da ação penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 12/04/2018, às 

17h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de Maio de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 649758 Nr: 10009-84.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 

3.402

 Código: 649758.

Vistos etc.

Aguarde-se a realização da audiência aprazada para o dia 18/09/2018 às 

15h.

Notifiquem-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 09 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 649886 Nr: 10129-30.2016.811.0064

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO DA GUIA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE FERNANDO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERMY BERBERT CRUVINEL 

- OAB:19492, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - OAB:19490-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVINO OLIVEIRA - OAB:16922

 Processo nº 10129-30.2016.811.0064 -– Código 649886.

Vistos etc.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por REGINALDO DA 

GUIA FERRAZ em face de VIVIANE FERNANDO CAMPOS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 Analisando os autos, verifica-se impugnação ao cumprimento de 

sentença instruída por documentos, conforme consta às fls. 59/79.

Com vista dos autos, o Ministério Público, por seu digno Promotor de 

Justiça opinou pela suspensão do processo pelo período de 03 (três) 

meses e, caso não existam outros fatos ou eventos que o processo seja 

extinto sem resolução do mérito (fls. 80/81).

 Em seguida, a parte exequente manifestou-se contra os argumentos 

apresentados pela executada (fls. 83/86).

Após, vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Passo a decidir.

Não obstante o teor da cota ministerial de fls. 80/81, observa-se que, 

idealmente, os genitores firmaram acordo em audiência de conciliação (fls. 

39/40), sendo homologado posteriormente, portanto, ambos deveriam 

ater-se aos termos da avença, agindo harmonicamente e respeitando os 

dias e horários para entrega do menor Pedro Lucas Campos Ferraz.

Todavia, infere-se dos autos que a mãe guardiã recusou-se a entregar o 

menor em questão para passar final de semana com seu genitor, mesmo 

tendo ficado acordado em transação judicial.

 Desta forma, a sentença judicial que homologou o acordo, tem força para 

ser executada como título executivo, nos termos dos Artigos 515, II, 536, 

537, ambos do Código de Processo Civil.

 Assim, em que pesem os argumentos esposados pela executada 

alegando que cumpriu com o acordo entabulado com o exequente, tenho 

que as justificativas não merecem prosperar.

Isso porque, a executada narra expressamente em sua impugnação, que 

de fato o exequente não teve o direito de visitar seu filho no dia pactuado. 

Assim, após analisar cuidadosamente tudo que consta no feito, verifico 

que a situação delineada é extremamente delicada.

 Outrossim, infelizmente, nota-se do processo que os litigantes não usam 

do bom senso para resguardar seu filho, bem como não conseguem 

deixar os ressentimentos de lado tornando o momento ainda mais difícil 

para prole.

Como se sabe, o rompimento do relacionamento conjugal não põe fim à 

responsabilidade dos genitores para com seu filho, assim sendo, é de 

suma importância que os mesmos tenham um bom relacionamento para 

que o menor não seja afetado.

A respeito do assunto, o eminente doutrinador Carlos Roberto Gonçalves 

já se manifestou no sentido de que: “in verbis”:

“(...) A troca de ofensas entre os pais e a exaltação de ânimos, com risco 

de agressões físicas, não é, todavia, motivo para se proibirem as visitas 

do genitor que não ficou com a guarda do filho. A cautela do juiz deve 

voltar-se para impedir, apenas, que as visitas sejam realizadas na 

presença de ambos os pais (...)” grifos nosso.

 Ademais, a regularização de visitas materializa o direito do infante em 

conviver com seu genitor, garantindo o desenvolvimento de um vínculo 

afetivo e saudável entre ambos, pois deve ser resguardado sempre o 

melhor interesse da criança, que está acima da conveniência dos 
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genitores, conforme estabelece o “caput” do Artigo 1.589 do Código Civil, 

“in verbis”:

 “Artigo 1.589. O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, 

poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com 

o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua 

manutenção e educação”.

Importante consignar, ainda, que o direito de visitas somente pode ser 

reprimido ou suprimido, temporariamente, em situações excepcionais, 

quando as visitas estiverem sendo comprovadamente nocivas ao filho, o 

que não se depreende no presente caso.

Esse é o entendimento, aliás, que se orienta a jurisprudência mais 

autorizada, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

REGULAMENTAÇÃO DAS VISITAS PATERNAS. COMPEMENTAÇÃO DO 

JULGADO DO TRIBUNAL PELO MAGISTRADO A QUO. POSSIBILIDADE.

A tenra idade da infante e a pouca convivência com o genitor não podem 

servir de fundamento para restringir o convívio paterno-filial, sobretudo 

quando não indicada específica situação de risco a que eventualmente 

poderia estar submetida a menor ao permanecer na companhia do pai fora 

da residência materna, devendo ser incentivado o fortalecimento dos 

vínculos afetivos saudáveis. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO 

(Agravo de Instrumento Nº 70068522226, Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 

03/03/2016)”. grifos nosso.

 Por conseguinte, considerando o direito à convivência familiar DETERMINO 

a imediata intimação da genitora do menor, ora executada, para que 

cumpra, na íntegra o acordo entabulado com o exequente, sob pena e lhe 

serem aplicadas as sanções cabíveis.

 Ainda, “in casu” vislumbra-se que é necessário que a Equipe 

Multidisciplinar deste Juízo diligencie para verificar a situação vivenciada 

pelas partes.

 Isto posto, DETERMINO que proceda-se estudo psicossocial das 

condições das partes e do Pedro Lucas Campos Ferraz.

 Com a juntada dos relatórios, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público 

para manifestação (Artigo 178, II, do Código de Processo Civil).

 Em seguida, conclusos para as providências cabíveis.

Às providências.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 653247 Nr: 2830-65.2017.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLTC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:15525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, não obstante o teor da r. decisão de fls. 59/60, que declinou 

da competência em favor deste Juízo com fundamento no Artigo 14 da Lei 

nº 11.340/2006, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e 

julgar o presente feito, determinando a sua redistribuição e remessa dos 

autos, com as nossas homenagens, à 2ª Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Em caráter excepcional, deixo de suscitar conflito negativo de 

competência no caso vertente, diante das ocorrências anteriormente 

mencionadas, visando imprimir a devida celeridade processual e evitar 

prejuízos às partes.Todavia, caso o douto Juízo da 2ª Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca mantenha a r. decisum anteriormente 

prolatada, serve a presente decisão desde logo como conflito negativo de 

competência, devendo a Secretaria adotar as providências necessárias, 

com a remessa dos autos ao egrégio TJ/MT para os devidos fins.Às 

prov idências.  Expeça o necessár io .  Cumpra-se,  COM 

URGÊNCIA.Rondonópolis, 08 de janeiro de 2018.Maria Mazarelo Farias 

Pinto Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 659040 Nr: 8083-34.2017.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183

 Isto posto, em consonância com o parecer ministerial DETERMINO, 

excepcionalmente, que o direito de visitas do requerido se dê na 

modalidade assistida, que se dará com o acompanhamento de uma 

psicóloga deste Juízo, a serem realizadas no Fórum duas vezes por mês 

(até ulterior decisão que modifique tal situação) em data e horário a ser 

fixado a posteriori pela psicóloga judicial, o que deverá ser informado pela 

Secretaria da Vara às partes, sendo que deverá, ainda, ser lavrado um 

relatório acerca de todas as visitas assistidas pela psicóloga 

responsável.Decorrido o prazo de 03 (três) meses de visitação nos 

termos ora deferidos, venham-me os autos conclusos para analisar a 

situação fática.Outrossim, no intuito de resguardar o interesse das 

crianças e, ainda, considerando o parecer do Ministério Público DEFIRO a 

guarda provisória dos menores Ariel Rosalino de Campos e Bruna Melissa 

Campos Cordeiro em favor da sua genitora Nailde da Silva Campos, 

devendo a mesma ser intimada para assinar o respectivo termo (Artigo 32 

Lei 8.069/90 - ECA). A requerida deverá ser informada que a guarda ora 

concedida tem caráter temporário, podendo ser revogada a qualquer 

tempo, caso surjam situações que demandem deste Juízo providência 

necessária à proteção dos infantes.No mais, determino a intimação das 

partes e seus advogados, para que no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

para que indiquem as questões de fato sobre as quais entendem que deve 

recair a matéria probatória, especificando as provas que pretendem 

produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena de 

indeferimento, podendo ser sugeridos pontos controvertidos para 

posterior apreciação pelo Juízo.Por fim, decorrido o período ora concedido 

para manifestação, com ou sem a juntada dos petitórios pertinentes, o que 

deverá ser certificado, conclusos para as providências 

cabíveis.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Rondonópolis, 08 de janeiro 

de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 659899 Nr: 8920-89.2017.811.0064

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCC, BMCC, NDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15.217-MT

 Processo nº 8920-89.2017.811.0064 (Código 659899)

Vistos etc.

Cuida-se de AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO LIMINAR proposta por A. 

R. C. C. e B. M. C. C. devidamente representados por sua genitora NAILDE 

DA SILVA CAMPOS em face de GUILHERME MARÇAL CORDEIRO.

Com efeito, fora devidamente realizada audiência de conciliação, a qual 

restou infrutífera, ante a impossibilidade das partes pactuarem um acordo 

referente aos alimentos, conforme verifica-se do termo carreado às fls 

28/31.

 Verifica-se, ainda, contestação e impugnação (fls. 35/55 e fls. 66/68).

Portanto, DETERMINO a intimação das partes e seus advogados, para que 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, indiquem as questões de fato sobre 

as quais entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as 

provas que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, 

sob pena de indeferimento, podendo ser sugeridos pontos controvertidos 

para posterior apreciação pelo Juízo.

Por fim, decorrido o período ora concedido para manifestação, com ou 

sem a juntada dos petitórios pertinentes, o que deverá ser certificado, 
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conclusos para as providências cabíveis.

Às providências.

 Rondonópolis, 08 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 661725 Nr: 10341-17.2017.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA B. DE OLIVEIRA - 

OAB:21784.0, ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX - OAB:7562, 

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - OAB:19490-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Pimentel Almeida - 

OAB:21.022 MT, Karoline Pimentel Almeida - OAB:19.878 MT

 Processo nº 10341-17.2017.811.0064 (Código 661725)

Vistos etc.

Cuida-se de ação litigiosa de reconhecimento e dissolução de união 

estável c/c regulamentação de alimentos e visitas proposta por JOSÉ 

JORGE CASTALDELI em face de JOSILAINE RODRIGUES DOS SANTOS.

Analisando os autos, verifico que o feito está em ordem, pois não 

vislumbro a existência de nulidades a declarar ou irregularidades para 

sanar, razão pela qual declaro saneado o processo.

Entendo prudente a realização de audiência de instrução e julgamento, 

inclusive pertinente a prova oral (Artigo 357,V do CPC).

Portanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

22/05/2018 às 14h30min.

Fixo como ponto controvertido da demanda, sem prejuízo de outros 

tópicos que poderão ser formulados no decorrer da instrução; 1) 

constituição do patrimônio na constância do relacionamento e partilha dos 

bens; 2) alimentos; 3) guarda e visitas.

 Sendo assim INTIMEM-SE as partes e seus procuradores para 

comparecerem a audiência designada.

 No mandado de intimação das partes deverá constar que a ausência das 

mesmas, ou se presentes não quiserem depor, importará em confissão 

quanto à matéria de fato, nos termos do Artigo 385, §1º, do Código de 

Processo Civil.

No mais, saliento que compete ao patrono da parte interessada informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, com pelo menos 03 (três) dias de antecedência, 

dispensando-se a intimação do Juízo (Artigo 455, caput e §1º, do Código 

de Processo Civil).

Às providências.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 08 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 661812 Nr: 10417-41.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEREIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 661812

Vistos etc.

 Inobstante o requerimento de fls. 121, contudo, verifica-se que o 

substabelecimento de fls. 84 refere-se aos autos código 661129.

 Assim, considerando que a certidão acostada às fls. 120 foi lavrada dia 

06/11/2017 e a petição da causídica Regina de Almeida Luciano, inscrita 

na OAB sob o nº 15.261, foi protocolada dia 09/11/2017, dessa forma, 

determino que intime-se o acusado para que informe se deseja ser 

assistido pela Defensoria Pública ou se irá constituir a aludida advogada.

 Desde já, em caso do acusado desejar constituir a aludida advogada, 

determino a imediata juntada de procuração e a apresentação e/ou 

ratificação da resposta à acusação de fls. 118/119.

Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 662202 Nr: 10743-98.2017.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFADM, KINDELLY RAMONY FERREIRA AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RAFAEL SOARES DE MELO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcia Martins Soares - OAB:, 

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - OAB:21481-O, MARIA DE FATIMA 

GOMES COELHO - OAB:18452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLECI DO NASCIMENTO 

FACCO - OAB:14126, JAERSON CESAR DA ANUNCIAÇÃO - 

OAB:15.996/MT, KENI MARLOVA FORGIARINI - OAB:16610

 Intimação do advogado do autor, para que informe o atual endereço do 

executado, no prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666010 Nr: 14196-04.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER RIBEIRO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA - 

OAB:7130, RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562

 Código 666010

Vistos etc.

 Prestei, nesta data, as informações solicitadas através do Ofício n. 

004/2018-GAB, que segue em anexo.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 09 de Janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito Plantonista

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666784 Nr: 14863-87.2017.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURILENE SOUSA CARMO DO 

PRADO - OAB:OAB/MT 16.682, JUSCIELE MORETTI DE MELO - 

OAB:18.451 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e julgar o presente 

feito, determinando a sua redistribuição e remessa dos autos, com as 

nossas homenagens, à 2ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo.Em 

caráter excepcional, deixo de suscitar conflito negativo de competência no 

caso vertente, diante das ocorrências anteriormente mencionadas, 

visando imprimir a devida celeridade processual e evitar prejuízos às 

partes.Todavia, caso o douto Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca mantenha a r. decisum anteriormente prolatada, serve a 

presente decisão desde logo como conflito negativo de competência, 

devendo a Secretaria adotar as providências necessárias, com a remessa 

dos autos ao egrégio TJ/MT para os devidos fins.Às providências. Expeça 

o necessário. Cumpra-se, COM URGÊNCIA.Rondonópolis, 08 de janeiro de 

2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto
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 Cod. Proc.: 268184 Nr: 800-53.2000.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS LOPES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O

 Diante do exposto, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida pelo 

Ministério Público em face do acusado JESUS LOPES DA COSTA, 

devidamente qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua 

ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal. Isento o acusado do pagamento das custas 

processuais, diante da presente sentença absolutória. Intime-se a vítima, 

do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no Artigo 201, 

§ 2º, do Código de Processo Penal. Notifique-se o acusado e seu 

defensor(a) da presente sentença, ocasião em que deverá ser indagado 

sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da 

CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público. Após o trânsito em julgado 

desta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, 

oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal .Por 

fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de eventuais 

mandados de prisões expedidos em desfavor da acusada neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA.Rondonópolis, 10 de 

janeiro de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 618776 Nr: 1873-69.2014.811.0064

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FLAVIA CRISTINE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIS SCHROEDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 5152- A, JOAO ALVES SANTOS - OAB:12.461, REGINA DE 

ALMEIDA LUCIANO - OAB:15.261 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3.719-MT, THAIS LOUANA MENDES SILVA - OAB:18941

 Intimação do Dr. Joabe Teixeira de Oliveira – OAB/MT nº 5152-A, da r. 

decisão: "Vistos etc.Inicialmente, não conheço do recurso adesivo 

manejado nestes autos às fls. 1019/1032, face a sua intempestividade, 

conforme observa-se do teor da certidão de fl. 1104. Outrossim, 

verifica-se do feito que o advogado Dr. Joabe Teixeira de Oliveira – 

OAB/MT nº 5152-A postulou requerendo, em síntese, o recebimento dos 

valores pactuados a título de honorários advocatícios com a requerente 

Flávia Cristiane da Silva, bem como que a mesma lhe faça o ressarcimento 

dos valores gastos com a educação e saúde dos menores Lavinia 

Schroeder e Heitor Schroeder (fls. 1036/ 1039 e documentos fls. 

1039/1086). Na hipótese em tela, torna-se importante consignar que o 

referido causídico foi destituído do mandato (fl. 1087). No entanto, 

consoante o disposto nos Artigos 23 e 24, §1º, do Estatuto da Advocacia 

e a Ordem dos Advogados do Brasil - Lei 8.906/1994, o advogado terá 

direito à percepção dos honorários advocatícios em razão do trabalho 

prestado, inclusive os sucumbenciais, se assim foi convencionado, desde 

que o prove e o requeira em ação própria, ou execução nos próprios 

autos. Diante disso, registro que nada impede que o advogado Dr. Joabe 

Teixeira de Oliveira – OAB/MT nº 5152-A, através da via adequada 

promova ação de cobrança dos honorários advocatícios ou execução nos 

próprios autos. Ressalto, ainda que, caso o referido advogado opte por 

promover a execução dos honorários na presente ação, exercendo seu 

direito conferido por Lei, esclareço, desde já, que a manifestação de fls. 

1036/ 1039 não preencheu os requisitos necessários para os fins 

almejados. Além disso, indefiro pedido de ressarcimento postulado (fls. 

1036/ 1039) porque é questão entre o advogado Dr. Joabe Teixeira de 

Oliveira e sua antiga cliente Flávia Cristiane da Silva, não guardando 

relação com o objeto da presente lide. Por fim, remetam-se os autos, com 

as homenagens de estilo, ao Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação e 

julgamento do recurso de apelação interposto".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637854 Nr: 8646-96.2015.811.0064

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURO MENDES DE ANDRADE - 

OAB:OAB/MT 8.958, LUANA LAYS PIRES DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 

18.154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:3533-A

 Processo Penal nº 8646-96.2015.811.0064 (Código 637854)

Vistos etc.

Trata-se de medida cautelar de arrolamento de bens e imissão na posse e 

administração de sua metade proposto por MIRIANE HELENE ZANDONADI 

DE OLIVEIRA MAGALHÃES em face de MARCELO DE OLIVEIRA 

MAGALHÃES, ambos qualificados na peça vestibular.

No caso vertente, verifica-se que as partes perpetraram acordo na 

audiência de instrução e julgamento, consoante se verifica dos autos em 

apenso de nº 8644-29.2015.811.0064 – Código 637852 às fls. 1057/1060.

O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça opinou pela 

homologação do referido acordo conforme pactuado pelas partes.

 Assim, a avença foi devidamente homologada em 23 de outubro de 2017 

(fls. 1057/1060).

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, sem maiores delongas, observa-se que a hipótese é de 

extinção do processo, conforme estabelece o Artigo 487, III, “b” do Código 

de Processo Civil, isso porque as partes perpetraram acordo na audiência 

de instrução e julgamento que foi devidamente homologado (fls. 

1057/1060).

 ISTO POSTO, nos termos do Artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil JULGO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.

Custas “ex lege”.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Notifique-se o representante do Ministério Público (Artigo 178, II, do Código 

de Processo Civil).

Às providências.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de janeiro de 2017.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 638257 Nr: 132-23.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY DA SILVA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530 MT

 Código: 638257.

Vistos etc.

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que na resposta à 

acusação (fls. 55/56) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das 

hipóteses previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , 

limitando-se o acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no 

mérito da ação penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 19/04/2018, às 

17h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 
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acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de Maio de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 643790 Nr: 4945-93.2016.811.0064

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR - 

OAB:MT - 8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 Intimação das partes, para manifestarem no presente feito, no prazo 

comum de 15(quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 659875 Nr: 8896-61.2017.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPLDSY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199, PABLO CORTEZ LOI - OAB:11.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MORAES 

DE SOUZA - OAB:14032/MT

 Processo nº 8896-61.2017.811.0064 (Código 659875)

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE GUARDA C/C LIMINAR DE GUARDA PROVISÓRIA 

ajuizada por CLAUDINÉIA PORTO LIMA DE SOUZA YHA em desfavor de 

PAULO ADRIANO SOUZA YHA, ambos qualificados nos autos.

Compulsando detidamente o processo, verifico que as partes postularam 

pela desistência da ação, manifestando assim, o seu desinteresse no 

prosseguimento do feito (fls. 115/116).

Sendo assim, instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela 

homologação judicial de desistência e a extinção do processo sem 

resolução do mérito, nos termos do Artigo 485, VIII, do Código Processo 

Civil (fl. 118).

É o relatório. Passo a decidir.

Cuida-se de ação na qual as partes postulam a desistência da demanda 

(fl. 115/116).

Diante disso, o Artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, determina que 

o processo deva ser extinto sem resolução de mérito, sempre que as 

partes transigirem quanto à desistência da demanda e, neste caso, consta 

presentes os pressupostos para homologação da avença, nos termos do 

referido dispositivo.

Assim, a extinção e arquivamento do processo é medida que se impõe.

ISTO POSTO, HOMOLOGO por sentença, para que surtam e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos (Artigo 200 do Código de Processo Civil), a 

desistência da presente ação formulada pelas partes. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, e o faço nos 

termos do Artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Homologo, ainda, a renúncia ao prazo recursal, razão pela qual dou a 

sentença por transitada em julgado na presente data.

Sem custas e honorários, na forma da lei.

Por fim, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se estes autos, com 

as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 661509 Nr: 10152-39.2017.811.0064

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYLDSY, SKLDS, CPLDSY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199, FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - OAB:OAB/MT 

18.199, Pablo Cortez Loi - OAB:OAB/MT 11.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MORAES 

DE SOUZA - OAB:14032/MT

 Processo nº 10152-39.2017.811.0064 (Código 661509)

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de alimentos com pedido liminar de fixação de alimentos 

provisórios proposta por A. Y. L DE S. Y. E S. K. L. DE S. devidamente 

representados por sua genitora CLAUDINEIA PORTO LIMA DE SOUZA 

YHA em face de PAULO ADRIANO SOUZA YHA.

Compulsando detidamente o processo, verifico que as partes postularam 

pela desistência da ação, manifestando assim, o seu desinteresse no 

prosseguimento do feito (fls. 72/73).

Sendo assim, instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela 

homologação judicial de desistência e a extinção do processo sem 

resolução do mérito, nos termos do Artigo 485, VIII, do Código Processo 

Civil (fl. 75).

É o relatório. Passo a decidir.

Cuida-se de ação na qual as partes postulam a desistência da demanda 

(fl. 72/73).

Diante disso, o Artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, determina que 

o processo deva ser extinto sem resolução de mérito, sempre que as 

partes transigirem quanto à desistência da demanda e, neste caso, consta 

presentes os pressupostos para homologação da avença, nos termos do 

referido dispositivo.

Assim, a extinção e arquivamento do processo é medida que se impõe.

ISTO POSTO, HOMOLOGO por sentença, para que surtam e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos (Artigo 200 do Código de Processo Civil), a 

desistência da presente ação formulada pelas partes. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, e o faço nos 

termos do Artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Homologo, ainda, a renúncia ao prazo recursal, razão pela qual dou a 

sentença por transitada em julgado na presente data.

Sem custas e honorários, na forma da lei.

Por fim, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se estes autos, com 

as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 662537 Nr: 11053-07.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI PEREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN MARCIA GALVÃO 

ITACARAMBY - OAB:16989/O, Maria Isabel Amorim Pereira Portela 

- OAB:7387-B/MT

 Intimação do advogado do réu, para apresentar a defesa, no prazo de 10 

(dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666411 Nr: 14528-68.2017.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Isabel Amorim Pereira 

Portela - OAB:OAB/MT 7.387-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Isto posto, INDEFIRO, por ora, a separação de corpos por não vislumbrar 

elementos necessários a sua concessão, bem como, pela ausência de 

prova do alegado na inicial.Cite-se o requerido para contestar, caso 

queira, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar no mandado as 

advertências dos Artigos 335 e 344, do Código de Processo Civil.Às 

providências.Cumpra-se. Rondonópolis, 08 de janeiro de 2018.Maria 

Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 742714 Nr: 3703-59.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

MARAVILHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - OAB:11470

 Intimação do advogado da parte Ré, Dr. Daniel Winter OAB/MT 11.470, 

para que forneça o endereço atualizado de sua cliente Indústria e 

Comércio de Madeiras Maravilha Ltda, no prazo de cinco dias, conforme 

determinado em decisão de fl. 240 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 805932 Nr: 16671-87.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE ALIMENTOS CENTRO OESTE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE OCAMPOS 

CARDOSO FACHINNI - OAB:71/73/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº56/07-CGJ, 

Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim de 

intimar a Advogada da indiciada-Dra. CAROLINE OCAMPOS CARDOSO 

dos termos da Cota Ministerial de fl.108 a seguir: Em relação ao pedido do 

parcelamento da multa, o Ministério Público concorda com o pedido, razão 

pela qual requeiro a intimação da indiciada para efetuar o pagamento da 

primeira das 5 parcelas mensais no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 882278 Nr: 11067-77.2017.811.0003

 AÇÃO: Questões e Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SORVEPAN COMÉRCIO DE PRODUTOS E SORVETERIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDREIA BATISTA - 

OAB:OAB/MT 18.808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, DEFIRO o pedido para LIBERAR/RESTITUIR nesta ESFERA 

CRIMINAL, o bem apreendido consistente em 01 (UM) VEÍCULO 

CRG/CAMINHÃO/C. FECHADA, MARCA/MODELO VW/24.250 CNC 6X2, 

DIESEL, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA NEC-6094, COR BRANCA, 

RENAVAM 209387807, em favor da empresa proprietária SORVEPAN 

COMERCIO DE PRODUTOS E SORVETERIA, ou pessoa por ela autorizada 

na forma da lei. Encaminhe cópia desta decisão à SEMA para 

conhecimento.Ciência ao Ministério Público.Traslade cópia desta decisão 

para os autos em apenso TCO nº 11204-59.2017.811.0003, Código 

882745, que apura o crime ambiental, previsto no artigo 46, Parágrafo 

único da Lei nº 9.605/98. Intime e cumpra, expedindo o necessário.Após, 

arquivem os autos com as baixas e anotações necessárias.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 23/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Ju íza de Direito e Diretor a do 

Foro da Comarca de Si nop, Estado de Mato Grosso, n o uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Silvana Cavalcanti Barsand Pinheiro, 

matrícula 3227, Auxiliar Judiciário PTJ, designada Gestora Judiciári a 

Substitut a, estará afastada de suas funções por motivo férias nos 

períodos de 22.01.2018 a 10.02. 2018 e de 15.02.2018 a 27.02.2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Maria Rita de Oliveira, matrícula n. 3227 , Técnica 

Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciári a Substitut a, d 

o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, nos período s de 

22.01.2018 a 10.02.2018 e de 15.02.2018 a 27.02.2018;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 22 de janeiro de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

PORTARIA Nº 002/2018-DF-A JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO 

DA COMARCA DE SINOP-MT, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando o disposto na Seção 7, Capítulo 1, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso;

Considerando a publicação do Provimento n. 10/2016-CM, disponibilizado 

no DJE n. 9803/2016, de 27/6/2016 que estabelece o Plantão Regional no 

Primeiro Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

nos finais de semana e feriados, bem com o plantão semanal;

Considerando a Portaria nº 648/2017-PRES, de 22 de novembro de 2017, 

que estabeleceu a escala de Férias Individuais dos Magistrados no ano de 

2018;RESOLVE: Art. 1º O Serviço de Plantão Judiciário na Comarca de 

SINOP-MT, referente ao mês de FEVEREIRO DE 2018, obedecerá a 

seguinte escala de plantão regional e plantão local:

I – MAGISTRADOS

PERÍODO MAGISTRADO(A) PLANTONISTA

02/02 (19MIN) a 05/02 (11H59MIN)DR. JOÃO MANOEL PEREIRA GUERRA

 JUZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE SINOP 05/02 (19h) a 09/02 (11h59min) Dr. 

Cléber Luís Zeferino de Paula

 Juiz da 5ª Vara Cível de Sinop 09/02 (19MIN) a 15/02 (11H59MIN) DR. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA

JUIZ DE COMARCA DE VERA 15/02 (19h) a 16/02 (11h59min) Dra. 

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza da 2ª Vara Criminal de Sinop 16/02 (19H) a 19/02 (11H59MIN) DRA. 

THATIANA DOS SANTOS

 JUÍZA DA COMARCA DE CLÁUDIA 19/02 (19h) a 23/02 (11h59min) Dr. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu

Juiz da 7ª Vara Cível de Sinop 23/02 (19H) a 26/02 (11H59MIN) DR. 

WALTER TOMAZ DA COSTA

JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DE SINOP

 II - GESTORES JUDICIÁRIOS

PERÍODO GESTOR(A) PLANTONISTA

 02/02 (19h) a 09/02 (11h59min) Luzimeiry Thomaz Nazário– 5ª Vara Cível

09/02 (19h) a 16/02 (11h59min) Célia Terezinha Amorim - 6ª Vara Cível

 16/02 (19h) a 23/02 (11h59min) Karine Danielle Rodrigues - 7ª Vara Cível

23/02 (19h) a 02/03 (11h59min)/Sonia Aparecida Travaglia – 1ª Vara 

Criminal

 III - OFICIAIS DE JUSTIÇA

DIA DO MÊS DIA DA SEMANA NOME DO OFICIAL DE JUSTIÇA

01 Quinta-feira Girlei Inês Trentin / Izanete Weisshaupt

02 Sexta-feira Jandira Maria Hintz / Nilzete dos Santos

03 SÁBADO RICARDO BARSAND PINHEIRO

04 DOMINGO RICARDO MONTEIRO SEGRILLO

05 Segunda-feira Noraney Joaquim de Souza / Plínio Mendonça

06 Terça-feira Regina Yamauti / Ricardo Bansand Pinheiro

07 Quarta-feira Ricardo Monteiro Segrillo / Rose Meyre Moggi

08 Quinta-feira Sérgio José Gomes Romero / Silvani Wall Gomes

09 Sexta-feira Valter Mortelaro Lopes / Wanderley Olímpio

10 SÁBADO ROSE MEYRE MOGGI

11 DOMINGO SÉRGIO JOSÉ GOMES ROMERO

12 Segunda-feira Alberto Carlos dos Santos Anjos / Bernadete Borba
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13 Terça-feira Francisco Toninato / Gilmar Pandolfo

14 Quarta-feira Gilson Gaieski / Girlei Inês Trentin

15 Quinta-feira Izanete Weisshaupt / Jandira Maria Hintz

16 Sexta-feira João Carlos Botin / João Carlos Girardi

17 SÁBADO SILVANI WALL GOMES

18 DOMINGO VALTER MORTELARO LOPES

19 Segunda-feira Nilzete dos Santos / Noraney Joaquim de Souza

 20 Terça-feira Plínio Mendonça / Ricardo Barsand Pinheiro

21 Quarta-feira Ricardo Monteiro Segrillo / Rose Meyre Moggi

22 Quinta-feira Sérgio José Gomes Romero / Silvani Wall Gomes

 23 Sexta-feira Valter Mortelaro Lopes / Wanderley Olímpio

 24 SÁBADO WANDERLEY OLIMPIO

25 DOMINGO ALBERTO CARLOS DOS SANTOS ANJOS

26 Segunda-feira Alberto Carlos dos Santos Anjos / Bernadete Borba

 27 Terça-feira Eduardo Pereira da Silva / Francisco Toninato

 28 Quarta-feira Gilmar Pandolfo / Gilson Gaieski

Art. 2º O(a) Juiz(a) e o(a) Gestor(a) Judiciário(a)/ servidor(a) que ficarem 

de plantão nos finais de semana, também ficarão às segundas, terças, 

quartas e quintas-feiras a partir das 19h até às 11h59min do dia seguinte, 

terminando o serviço de plantão da equipe plantonista às 11h59min da 

sexta-feira.

 Parágrafo único. Nos serviços de plantão de final de semana, o juiz 

plantonista e os servidores escalados deverão permanecer no prédio do 

Fórum, das 13h às 17h.

Art. 3º Fica determinado que o plantão do(a)s Gestore(a)s Judiciário(a)s 

desta Comarca iniciará todas as sextas-feiras às 19 horas e encerrará às 

11h59min da sexta-feira seguinte, independentemente de horário de 

expediente diverso do horário normal, salvo em feriados ou pontos 

facultativos, que ocorrem na sexta-feira, situação em que a troca do 

Gestor Judiciário plantonista será efetuada às 12h.

O Gestor Plantonista deverá entregar o celular do plantão ao próximo 

Gestor plantonista que assumirá o plantão às 19 horas da sexta-feira 

seguinte. O Gestor que assumirá o plantão receberá o celular do plantão 

às 19 horas da sexta-feira em que inicia o plantão seguinte, salvo nos 

casos em que não haja expediente regular, ocasião em que o Gestor 

assumirá o plantão e receberá o celular às 12 horas.

Paragrafo único. Observado o Artigo 21, § 4º, do Provimento Nº 

10/2016-CM, o juiz que cumula unidades judiciárias, será excluído do 

plantão, seguindo-se a ordem cronológica constante nesse Provimento.

Art. 4º Consideram-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes 

as matérias descritas no artigo 1º, alíneas "a" a "g" da Resolução n. 

71/2009 do Conselho Nacional da Justiça ou outra que vier a alterá-la ou 

substituí-la.

§ 1º. Todas as medidas judiciais consideradas urgentes e protocolizadas 

até o encerramento do expediente forense deverão ser distribuídas e 

encaminhadas aos respectivos juízos no mesmo dia, observado o 

disposto no artigo 19 do Provimento n.º 10/2016-CM.

§ 2º. Os pedidos protocolizados antes do início do plantão judiciário em 

que haja obrigatoriedade de manifestação do Ministério Público e que 

forem devolvidos após o término do expediente forense, serão analisados 

pelo Juiz que os recebeu, ainda que comprovada a urgência.

§ 3º. Havendo necessidade de cumprimento de decisão judicial urgente, 

nos casos do parágrafo anterior, os mandados deverão ser 

encaminhados ao Oficial de Justiça plantonista.

Art. 5º É vedada a apreciação no plantão judiciário de:

I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em 

plantão anterior;

II – pedido de reconsideração ou reexame;

III – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica;

IV – pedido de levantamento de importância em dinheiro;

V – pedido de liberação de bens apreendidos.

Art. 6º As medidas de comprovada urgência, que tenham por objeto o 

depósito de importância em dinheiro ou valores só poderão ser ordenadas 

por escrito pela autoridade judiciária competente e só serão executadas 

ou efetivadas durante o expediente bancário normal por intermédio de 

servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade, por expressa e 

justificada delegação do Juiz.

Art. 7º Durante o plantão judiciário os pedidos relacionados à prisão civil 

serão de competência do Juiz da área cível e o recebimento de 

informações ou justificativas das atividades (artigo 78, § 2º, letra "c", do 

Código Penal; artigo 89, da Lei n. 9.099/1995; e, artigo 132, § 1º, letra "b" 

da Lei n. 7.210/1984) dos beneficiários pela suspensão condicional do 

processo, suspensão condicional da pena ou livramento condicional, nos 

termos do Provimento n. 008, de 17-5-2010, do Conselho Nacional de 

Justiça, pelo juízo criminal.

Art. 8º Nas decisões proferidas em circunstâncias excepcionais, 

especialmente no plantão judiciário e antes da regular distribuição, o Juiz 

deverá, considerando a oportunidade do pedido, demonstrar com clareza 

e objetividade em que se funda a urgência.

Art. 9º Antes de apresentar ao magistrado a petição ou pedido sujeito à 

distribuição/cadastro, o gestor plantonista deverá realizar seu 

pré-cadastro no sistema informatizado, salvo se a peça tiver sido 

encaminhada via peticionamento eletrônico, e certificará a existência de 

feito semelhante em que o requerente seja parte, após consulta ao banco 

de dados da distribuição, vedada a utilização deste para qualquer outra 

finalidade.

Parágrafo Único. Na hipótese de impossibilidade de realização do 

pré-cadastro no sistema informatizado, a petição ou pedido que trata o 

caput deste artigo tramitará fisicamente.

Art. 10 A falta de recolhimento das custas iniciais não impedirá o 

despacho pelo Juiz de plantão, devendo ser efetuado o recolhimento 

posteriormente, no prazo legal (CPC, artigo 257), sob pena de 

cancelamento da distribuição e automática ineficácia da medida.

Art. 11 O Juiz plantonista não ficará vinculado e nem terá competência 

preventa em relação aos feitos em que tenha despachado no plantão, os 

quais serão encaminhados pelo gestor plantonista ao Cartório Distribuidor, 

no dia útil imediatamente seguinte, para o regular processamento, 

encaminhando a ata do plantão à gestão administrativa do Foro.

Art. 12 Os plantonistas deverão ser contatados pelo telefone nº (66) 

9.9695-5988.

Art. 13 A substituição do Juiz plantonista será feita pelo Juiz designado 

para o plantão da data imediatamente posterior ao plantão do substituído, 

adotando-se a mesma forma de substituição para os servidores 

designados para o serviço de plantão.

Art. 14 Todos os Gestores e Oficiais de Justiça escalados para o plantão 

judiciário deverão manter número de telefone de contato devidamente 

atualizado junto a Central de Administração e sob a "esfera de 

disponibilidade" a fim de atender eventual solicitação desta Diretoria, sob 

pena de apuração de responsabilidade, nos termos do Provimento 

005/2008/CM.

 Art. 15 A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação e 

será parte integrante desta Portaria a escala de plantão mensal dos 

Oficiais de Justiça.

Art. 16 Publique-se no Portal da Corregedoria, remeta-se cópia, via e-mail, 

ao Presidente da 6ª Subseção OAB/SINOP-MT, aos representantes do 

Ministério Público e da Defensoria Pública desta Comarca, às Delegacias 

Regional e Municipal, ao Comandante da Polícia Militar local e ao Diretor do 

Presídio desta Comarca.

 Sinop-MT, 19 de janeiro de 2018.ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS- 

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA Nº 003/2018-DF

A JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE SINOP-MT, 

no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto na Seção 7, 

Capítulo 1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso;

Considerando a publicação do Provimento n. 10/2016-CM, disponibilizado 

no DJE n. 9803/2016, de 27/6/2016 que estabelece o Plantão Regional no 

Primeiro Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

nos finais de semana e feriados, bem com o plantão semanal;

Considerando a Portaria nº 648/2017-PRES, de 22 de novembro de 2017, 

que estabeleceu a escala de Férias Individuais dos Magistrados no ano de 

2018;

RESOLVE: Art. 1º Alterar em parte, o serviço de Plantão Judiciário na 

Comarca de SINOP-MT, referente ao mês de FEVEREIRO de 2018, para 

fazer constar: PERÍODO MAGISTRADO(A) PLANTONISTA

26/02 (19h) a 28/02 (11h59min) DRA. ROSÂNGELA ZACARKIM DOS 

SANTOS – JUÍZA DA 1ª VARA CRIMINAL DE SINOP -Art. 2º A presente 

Portaria entra em vigor na data de sua publicação e será parte integrante 

desta Portaria a escala de plantão mensal dos Oficiais de Justiça.

Art. 3º Publique-se no Portal da Corregedoria, remeta-se cópia, via e-mail, 

ao Presidente da 6ª Subseção OAB/SINOP-MT, aos representantes do 

Ministério Público e da Defensoria Pública desta Comarca, às Delegacias 

Regional e Municipal, ao Comandante da Polícia Militar local e ao Diretor do 

Presídio desta Comarca.
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Sinop-MT, 23 de janeiro de 2018.-ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS 

-Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 306974 Nr: 12925-10.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZAIR FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT, MAIARA F. CARNEIRO - OAB:20.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15, bem como do Art. 

1213, “caput” da CNGC/MT, que remeti para publicação via DJE, 

expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina o(a/s) 

REQUERENTE, para querendo e no prazo máximo de 5(cinco) dias:

Proceder à indicação ou complementação do endereço da para 

REQUERIDA, uma vez que conforme a certidão do(a) Senhor(a) Oficial(a) 

de Justiça, do dia 5.12.2017, o endereço indicado não foi encontrado.

Devendo ainda já recolher as custas da referida diligencia para ser 

cumprida, CASO NÃO SEJA BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, 

informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça informando o endereço 

p a r a  a f e r i r  o  v a l o r  d a  d i l i g ê n c i a . 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 64467 Nr: 4159-85.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. BORDINI & CIA. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15, que remeti para 

publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que 

patrocina o(a/s) EXEQUENTE, para querendo e no prazo máximo de 

5(cinco) dias:

EFETUAR O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA REFERENTE À DILIGÊNCIA 

do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, no 

Rua das Perobas, nº 407, Jardim das Palmeiras, Sinop/MT, ou outro 

endereço atualizado ao qual tenha conhecimento e informe, uma vez que 

se trata de mandando.

Bem como para querendo e no mesmo prazo proceder à ATUALIZAÇÃO 

DOS VALORES em execução uma vez que estes datam de 23.3.2015

Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), informando o 

endereço para aferir o valor da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 162953 Nr: 10794-72.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALVAP - COMERCIO DE PEÇAS PARA 

CALDEIRAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - 

OAB:8238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARIDA CARMO 

TAVEIRA - OAB:12.255/OABMT

 Certifico nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15, que remeti para 

publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que 

patrocina o(a/s) EXEQUENTE, para querendo e no prazo máximo de 

5(cinco) dias:

EFETUAR O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA REFERENTE À DILIGÊNCIA 

do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, no 

Rua Enio Pipino, nº 87, Setor Industrial Sul, Sinop/MT, ou outro endereço 

atualizado ao qual tenha conhecimento e informe, uma vez que se trata de 

mandando de penhora e avalição.

Bem como para querendo e no mesmo prazo proceder à ATUALIZAÇÃO 

DOS VALORES em execução uma vez que estes datam de 2.12.2016:

Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), informando o 

endereço para aferir o valor da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 187729 Nr: 8996-08.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA, JOSÉ MARCELO COPANSKI, FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA 

GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOP AGRICOLA LTDA, VANDERLEI 

WEIGERT, VERIDIANA PAGANOTTI, SATURNINO FELICIANO WEIGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIZ WERNER - 

OAB:MT/6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

Intime-se pessoalmente a parte autora a dar andamento no feito, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 251763 Nr: 19230-78.2015.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sementes Conquista Eirele-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Antônio Mastelaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEVERTON DA SILVA EMILIANO 

SCHORRO - OAB:10095/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que com a finalidade de dar cabal cumprimento aos presentes 

a u t o s  d e  c a r t a  p r e c a t ó r i a ,  c o n s u l t a n d o  o  s i t e 

http://www.buscacep.correios.com.br pude constatar que o CEP 

78700-220 pertence ao seguinte endereço Rua Dom Pedro II, centro 

Rondonópolis/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 298621 Nr: 7560-72.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO NATALINO SCARIOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO SCARIOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÉVIO MANFIO - OAB:4390-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15, que uma vez que a 

memória de cálculo de folhas 23/24 da precatória( 756-72.2017.8.11.0015) 

e 214/215 dos autos principais ( 991-64.2007.8.11.0093) trazem a 

atualização dos valores até 31.12.2015, remeti para publicação via DJE, 

expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina o(a/s) 

REQUERENTE, para querendo e no prazo máximo de 5(cinco) dias:

Apresente memória de cálculos atualizada para poder dar efetivo 

cumprimento ao objeto da carta precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 174335 Nr: 9723-98.2012.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES FERREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ROSA DIAS, SELVINO PEREIRA DA 
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SILVA, VILMAR MATHIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Certifico que, nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e 

do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, 

expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina do(a/s) 

PARTES para que querendo e no prazo de máximo de 10(dez) dias:

Nos termos do despacho de folhas 137 do dia 22.11.2017, as provas que 

pretendem produzir, indicando as com objetividade e justificando a sua 

pertinência ou digam se pretentem o julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 199749 Nr: 2424-02.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACILITA MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS USADOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MARIA ALVARENGA DA SILVA 

-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19171 MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE EXEQUENTE para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

comprove a publicação do Edital de Citação de fl. 65, que foi encaminhado 

por meio de Carta com AR aos advogados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 213226 Nr: 13608-52.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTIAGO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LUCAS KELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL ZINI - OAB:16972-MT, 

ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:19069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o Advogado da Parte Exequente para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, compareça à Secretaria desta Vara a fim de retirar o Edital de 

Citação para providências, devendo comprovar a publicação no prazo de 

30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 269805 Nr: 9655-12.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORRIBEER - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15, bem como do Oficio 

023/2017 da central de mandado acostado as do as folhas 21/23, que 

remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) 

advogado(a/s) que patrocina o(a/s) REQUERENTE, para querendo e no 

prazo máximo de 5(cinco) dias:

efetuar o pagamento de RESSARCIMENTO da importância referente à 

diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, GILMAR PANDOLFOU, no 

cumprimento do mandado de folhas 25/26, no endereço Rua Braz dos 

Anjos, nº 2.741, Jardim dos Ipês, Sinop/MT.

Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), informando o 

endereço para aferir o valor da diligência.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010777-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUTON RODRIGUES DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

 

Processo nº 1010777-09.2017.8.11.0015. Autora: BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento. Réu: Neuton Rodrigues da Silva 

Filho. Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada em 24.7.2017 

através do sistema informatizado “PJe”, na qual a autora aduz, em síntese, 

que em 29.5.2015 o réu Neuton Rodrigues da Silva Filho emitiu em seu 

favor a Cédula de Crédito Bancário nº 12039000158612, no valor de R$ 

15.895,86 (quinze mil oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis 

centavos), a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e 

sucessivas de R$ 669,00 (seiscentos e sessenta e nove reais), tendo por 

objeto o financiamento do automóvel Volkswagen/Gol Power 1.6 8V (G4), 

ano/modelo 2007/2007, de cor preta, placa KAN1763. Porém, o réu não 

cumpriu com as obrigações pactuadas, tornando-se inadimplente a partir 

da parcela com vencimento em 29.01.2017, sendo que o débito, atualizado 

até a data de propositura da ação, perfaz o total de R$ 15.960,08 (quinze 

mil novecentos e sessenta reais e oito centavos). Em razão disso, a 

autora ajuizou esta ação, pugnando liminarmente pela busca e apreensão 

do automóvel alienado fiduciariamente. É a síntese necessária. Decido. De 

início, analisando detidamente os autos, constata-se que o valor atribuído 

à causa (R$ 9.771,70) está equivocado, pois não corresponde à 

pretensão econômica visada pela autora com o ajuizamento da ação. 

Conforme disposto no art. 292, I, do CPC, na ação de cobrança de dívida, 

o valor da causa corresponderá à soma monetariamente corrigida do 

principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, 

até a data de propositura da ação, o qual, na espécie, totaliza pelo menos 

R$ 15.960,08 (quinze mil novecentos e sessenta reais e oito centavos – 

Doc. Id. 9909312), em harmonia com o entendimento jurisprudencial do 

TJSP, in verbis: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – VALOR DA CAUSA - PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS 

- TOTALIDADE DO DÉBITO - O valor da causa nas ações de busca e 

apreensão de bem alienado fiduciariamente deve corresponder ao 

montante concernente às parcelas vencidas e vincendas na data do 

ajuizamento da demanda. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com 

determinação” [sic, g.n.] – TJSP: AI nº 2170073-49.2015.8.26.0000, 

Relator: Des. Antônio Nascimento, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 

24.9.2015, p. 25.9.2015. Posto isso, comungando do referido entendimento 

jurisprudencial e em observância ao disposto no art. 292, I e § 3º, do CPC, 

de ofício, corrijo o valor atribuído à causa (R$ 9.771,70) para R$ 15.960,08 

(quinze mil novecentos e sessenta reais e oito centavos – Doc. Id. 

9909312) e determino à autora, em 05 (cinco) dias, apresentar os 

comprovantes de recolhimento das custas e taxas judiciais 

complementares. Quanto à liminar de busca e apreensão, a inicial foi 

instruída com cópias digitalizadas da Cédula de Crédito Bancário nº 

12039000158612 e do respectivo instrumento de protesto (Docs. Id. 

9909322/9909328), restando comprovada a relação contratual entre as 

partes e a inadimplência do réu. Do mesmo modo, está comprovado o 

periculum in mora, consubstanciado no receio de que o réu, notificado que 

está acerca do débito, venha a deteriorar ou ocultar o bem, causando 

prejuízos financeiros irreparáveis, ou de difícil reparação à autora. A mora 

do devedor restou comprovada pelo protesto da Cédula de Crédito 

Bancária, cuja notificação foi efetivamente entregue no domicilio informado 

pelo réu à instituição financeira (Doc. Id. 9909328). Posto isso, com 

fundamento no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, concedo, liminarmente, a 

busca e apreensão do automóvel Volkswagen/Gol Power 1.6 8V (G4), 

ano/modelo 2007/2007, de cor preta, placa KAN1763, a ser realizada no 

endereço indicado pela autora na petição inicial, ficando o cumprimento da 

medida condicionado à apresentação dos comprovantes de recolhimento 

das custas e taxas judiciais complementares pela instituição financeira. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com o 

representante da autora. O mandado deverá, também, ter por objeto a 

citação do réu, para apresentar resposta em 15 (quinze) dias, bem como 

para os fins do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Cumpra-se e 

intimem-se. Sinop/MT, 04 de dezembro de 2017. Mario Augusto Machado 

Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011853-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN FERREIRA GRIPP (REQUERIDO)

 

Processo nº 1011853-68.2017.8.11.0015. Autora: Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. Réu: Willian Ferreira Gripp. Cuida-se 

de ação de busca e apreensão ajuizada em 20.10.2017 através do 

sistema informatizado “PJe”, por Bradesco Administradora de Consórcios 

Ltda em face de Willian Ferreira Gripp. Todavia, compulsando os autos, 

constata-se que a autora não comprovou a notificação extrajudicial do 

devedor, imprescindível para o deferimento liminar da busca e apreensão 

dos veículos objetos da ação, consoante Súmula nº 72 do STJ e 

entendimento jurisprudencial do TJMT (AgR nº 102.970/2014. Relator: 

Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, 6ª Câmara Cível, j. 

20.8.2014, p. 25.8.2014). Conforme disposto no art. 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo 

para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso 

de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido 

aviso seja a do próprio destinatário” [sic]. Embora a notificação 

extrajudicial (Doc. Id. 10384746) tenha sido encaminhada ao endereço 

informado pelo réu no Contrato de Alienação Fiduciária nº 267 – 9 

7774772 9121/16 (Doc. Id. 10384746), não foi efetivamente entregue no 

domicílio do devedor, sendo devolvida pela Empresa Brasileira de Correios 

e Transportes – EBCT, assinalada a alínea “endereço incorreto” [sic – Doc. 

Id. 10384746, fls. 03/04]. Na espécie, como o réu não informou 

corretamente à autora o seu endereço domiciliar, para fins de 

comprovação da mora, é cabível o protesto do título por edital, consoante 

entendimento jurisprudencial do STJ, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INEXISTENTE. PROTESTO POR EDITAL. 

CABIMENTO. MORA CARACTERIZADA. Para o ajuizamento da ação de 

busca e apreensão, é imprescindível a comprovação da mora, consoante 

preconiza a Súmula nº 72 do STJ. No caso em tela, tendo a notificação 

extrajudicial sido inexitosa, porque o endereço informado no contrato era 

inexistente, cabível o protesto do título, por edital, porquanto é ônus da 

parte contratante informar seu endereço correto, assim como avisar 

qualquer mudança de endereço. Mora caracterizada. DERAM 

PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME” [sic, g.n.] – TJRS: Ap. nº 

70057766149, Relatora: Elaine Maria Canto da Fonseca, 14ª Câmara Cível, 

j. 28.5.2015, p. 02.6.2015. Posto isso, comungando do referido 

entendimento jurisprudencial, à luz do disposto nos arts. 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei nº 911/69 c.c. 321, “caput”, do CPC e da Súmula nº 72 do STJ, 

faculto à autora, em 15 (quinze) dias, complementar a inicial, comprovando 

a mora do devedor, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção 

do processo. Intimem-se. Sinop/MT, 12 de dezembro de 2017. Mario 

Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010607-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAYSA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Execução nº 1010607-37.2017.8.11.0015. Exequente: Banco Bradesco 

S/A. Executada: Laysa Transportes de Cargas Ltda – EPP. Cuida-se de 

Execução por Quantia Certa ajuizada em 12.9.2017 através do sistema 

informatizado “PJe”, na qual a exequente aduz, em síntese, ser credora 

das executadas em decorrência da “Cédula de Crédito Bancário – 

Empréstimo Capital de Giro – nº 599350”, emitida em 07.12.2016, no valor 

de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser paga em 36 (trinta e 

seis) parcelas mensais e sucessivas de R$ 6.726,26 (seis mil setecentos 

e vinte e seis reais e vinte e seis centavos), tendo por objeto o 

financiamento do caminhão Scania/G380 A 4x2 SZ 3F 2P, ano/modelo 

2011/2011, Renavam nº 374036454, de cor branca, placa NXG 5019. 

Porém, as executadas não cumpriram com as obrigações pactuadas, 

tornando-se inadimplentes a partir da parcela com vencimento em 

07.3.2017, sendo que o crédito exequendo, atualizado até 11.9.2017, 

perfaz o total de R$ 179.067,61 (cento e setenta e nove mil e sessenta e 

sete reais e sessenta e um centavos). Em razão disso, a exequente 

requer “liminarmente, o arresto inaudita altera pars do veículo Via Renajud 

em nome e CPF/CNPJ do(s) executado(s) supra descrito(s), garantindo 

assim a máxima eficácia na presente ação, bem como ante expressa 

autorização contratual conforme cláusula 16, onde os recebíveis fazem 

partes dentre as garantias contratuais” [sic – Doc. Id. 9833940, f.04] e a 

citação das executadas para pagamento. A inicial veio instruída com cópia 

digitalizada da “Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro – 

nº 599350” (Doc. Id. 9834000) e planilha atualizada do cálculo (Doc. Id. 

9834007), restando comprovada a relação jurídica entre as partes. Não 

obstante, com relação ao pedido de tutela de urgência, em que pesem as 

razões esposadas pela exequente, no caso, a inicial não foi instruída com 

documentos comprobatórios do perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo (CPC 300, “caput”, “in fine”). Pelo contrário, conforme o rito 

processual da Execução Por Quantia Certa (CPC 824 e seguintes), o 

devedor será citado para pagamento e, não o fazendo no prazo legal de 

03 (três) dias (CPC 829), iniciam-se os atos de contrição e desapropriação 

inerentes ao processo de execução, inclusive, com a penhora de eventual 

garantia real do contrato executado (CPC 830 e 835, § 3º). Ainda, caso 

opostos Embargos à Execução, a esses só será atribuído efeito 

suspensivo se a execução já estiver garantida (CPC 919, § 1º). Destarte, 

verifica-se que, “in casu”, resta descaracterizado o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, sendo que a exequente sequer 

ofereceu caução real ou fidejussória em favor do juízo. Posto isso, em 

observância ao art. 300, “caput” (a “contrario sensu”) e § 3º, do CPC, ao 

menos por ora, indefiro o pedido de arresto do caminhão Scania/G380 A 

4x2 SZ 3F 2P, ano/modelo 2011/2011, Renavam nº 374036454, de cor 

branca, placa NXG 5019, e, em prosseguimento, determino a citação das 

executadas, nos termos do artigo 829 do CPC. À luz do disposto no art. 

827, “caput”, do mesmo código, fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa. Observe-se o disposto nos 

itens 6.7.7 e seguintes da CNGCGJ/MT. Cumpra-se e intime-se. Sinop/MT, 

04 de dezembro de 2017. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008041-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE GONCALVES FERNANDES (REQUERIDO)

 

Processo nº 1008041-18.2017.8.11.0015. Autora: Banco J. Safra S.A. 

Réu: André Goncalves Fernandes. Cuida-se de ação de busca e 

apreensão proposta por Banco J. Safra S.A., qualificada e representada 

nos autos, contra André Goncalves Fernandes. Conforme cediço, em 

ações desta natureza é necessária a observância de pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido específicos, além daqueles 

previstos no CPC. Prevê a Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça 

que: "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente". Nessa linha, o artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei 

n. 911/69 elucida que: "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo 

para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida 

por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do 

título, a critério do credor". Com a finalidade de comprovar a regular 

constituição do devedor em mora, a instituição financeira apresentou 

notificação extrajudicial (Doc. Id. 8709733), encaminhada por carta 

registrada com aviso de recebimento (AR), tendo a correspondência sido 

devolvida com a informação "não existe o número". Trata-se, portanto, de 

documento incapaz, por si só, de comprovar a notificação extrajudicial do 

devedor. De acordo com o entendimento jurisprudencial dominante, mesmo 

na hipótese da notificação extrajudicial devolvida pela Empresa Brasileira 

de Correios e Telégrafos sob a rubrica "não existe o número indicado", ter 

sido enviada ao endereço informado no contrato pelo devedor, somente 

será regularmente constituído em mora quando houver posterior 

encaminhamento do título a protesto, com publicação por edital, o que 

deixo de verificar no caso concreto. Neste sentido, in verbis: “APELAÇÃO 
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CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR 

EM MORA - REQUISITO INSCULPIDO NO ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI N. 

911/1969 - INSTRUÇÃO DA EXORDIAL COM NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA, PORQUANTO, RETORNADA PELA EMPRESA 

BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS COMO "NÃO EXISTE O 

NÚMERO INDICADO" - APRESENTAÇÃO DE PROTESTO DO TÍTULO POR 

EDITAL - AUSÊNCIA, PORÉM, DE PROVA DA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA 

LOCAL, EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA - AFRONTA AO ART. 15, § 

1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - VÍCIO INSANÁVEL - PRECEDENTES 

DESTA CORTE - PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - HIPÓTESE 

QUE NÃO COMPORTA A REGRA DO ART. 321 DA LEI ADJETIVA CIVIL - 

PRETENSÃO ACOLHIDA - MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO DIVERSO, COM FULCRO NO 

ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, - PRETENSÃO 

INACOLHIDA. (...) No caso, constata-se que a instituição financeira ao 

ajuizar a presente ação de busca e apreensão instruiu a peça portal com 

notificação extrajudicial, que, porém, deixou de ser entregue à 

consumidora, tendo sido devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos sob a rubrica "não existe o número indicado". Ademais, 

colacionou à exordial instrumento de protesto do título por edital. Contudo, 

do pormenorizado exame dos autos, atenta-se à ausência de prova da 

publicação do ato notarial na imprensa loca, nos termos do art. 15, § 1º, da 

Lei n. 9.492/1997. Portanto, conclui-se que a instituição financeira deixou 

de instruir a peça portal com prova válida da constituição da devedora em 

mora. (...).” [TJSC, APL n. 0300503-41.2017.8.24.0055, Relator: Des. 

Robson Luz Varella, 2ª Câmara de Direito Comercial, j. 17.10.2017[. Posto 

isso, à luz do disposto nos artigos 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e 

321, caput, do CPC, faculto à autora, em 15 (quinze) dias, complementar a 

inicial comprovando a notificação extrajudicial do réu. Cumpra-se e 

intimem-se. Sinop/MT, 14 de novembro de 2017. Mario Augusto Machado 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008800-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEN10 TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Processo nº 1008800-79.2017.8.11.0015. Autora: Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. Ré: Ben 10 Transportes EIRELI – ME. 

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada em 24.7.2016 por 

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda em face de Ben 10 

Transportes EIRELI – ME. Todavia, compulsando os autos, constata-se que 

a autora não comprovou a notificação extrajudicial da devedora, 

imprescindível para o deferimento liminar da busca e apreensão do veículo 

objeto da ação, consoante Súmula nº 72 do STJ e entendimento 

jurisprudencial do TJMT (AgR nº 102.970/2014. Relator: Desembargador 

Rubens de Oliveira Santos Filho, 6ª Câmara Cível, j. 20.8.2014, p. 

25.8.2014). Na espécie, a notificação extrajudicial foi devolvida pela 

Empresa Brasileira de Correios e Transportes – EBCT, assinalada a alínea 

“mudou-se” [sic – Doc. Id. 9108723, f. 12], oportunidade em que, para 

convalidação do ato, seria necessária a intimação do réu acerca do 

protesto por edital, consoante entendimento jurisprudencial do TJPR, in 

verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.EXTINÇÃO 

DO PROCESSO. ARTIGO 267, I, DO CPC. INICIAL INDEFERIDA POR 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA.NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DA DEVEDORA DEVOLVIDA COM A 

INFORMAÇÃO "MUDOU-SE". CONTRATANTE QUE NÃO INFORMOU AO 

CREDOR O NOVO PARADEIRO E MUDANÇA DE ENDEREÇO.INTIMAÇÃO 

DO PROTESTO POR EDITAL DEPOIS DE FRUSTRADA A TENTATIVA DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. 

VALIDADE DO ATO.MORA COMPROVADA. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO PROVIDO” [sic, g.n.] – TJPR: AC nº 1210215-9, Relator: Des. 

Espedito Reis do Amaral, 18ª Câmara Cível, j. 13.5.2015, p. 17.6.2015. 

Posto isso, com fundamento no art. 321, “caput”, do CPC, faculto à autora, 

em 15 (quinze) dias, complementar a inicial com o comprovante da 

notificação extrajudicial da devedora Ben 10 Transportes EIRELI – ME. 

Intimem-se. Sinop/MT, 14 de novembro de 2017. Mario Augusto Machado 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009844-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES DOS REIS OAB - MA10278 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA & HONORIO DE ASSIS LTDA - ME (RÉU)

 

Processo nº 1009844-36.2017.8.11.0015. Autor: Nelson de Almeida. Réu: 

Honório de Assis Ltda - Me. Cuida-se de ação monitória ajuizada através 

do sistema informatizado “PJe” por Nelson de Almeida, qualificado e 

representado nos autos, em face de Honório de Assis Ltda - Me. Todavia, 

compulsando os autos, constata-se que a autor comprovou o recolhimento 

e vinculação apenas das guias de custas processuais, estando pendente 

a comprovação do pagamento da taxa judicial. Conforme disposto no art. 

2º, “caput”, do provimento nº 22/2016-CGJ/MT, a própria parte, por 

intermédio de seu procurador, após a distribuição da inicial na forma do 

“caput” do art. 22 da Resolução n. 185/2013 do Conselho Nacional de 

Justiça, deverá promover a vinculação da guia de recolhimento das 

custas, das taxas judiciárias, das despesas judiciais e da verba 

indenizatória do oficial de justiça ou despesas postais do processo 

eletrônico. Posto isso, com fundamento no referido dispositivo legal c.c. 

arts. 320 e 321, “caput”, do CPC, faculto ao autor, em 15 (quinze) dias, 

emendar e complementar a inicial comprovando o recolhimento e 

vinculação da guia de taxa judicial ao processo. Intimem-se. Sinop/MT, 16 

de novembro de 2017. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006854-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO PESSATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON LIMA DA SILVA OAB - MT0017129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZILEIDE DAIANE GOMES DO CARMO (REQUERIDO)

 

Processo nº 1006854-72.2017.8.11.0015. Autor: Luiz Fernando Pessatto. 

Ré: Luzileide Daiane Gomes do Carmo. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer ajuizada durante o plantão judiciário de 30.5.2017 (terça-feira), por 

Luiz Fernando Pessatto em face de Luzileide Daiane Gomes do Carmo. 

Ainda em 30.5.2017 (Doc. Id. 7974103), o juízo plantonista concedeu ao 

autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, contudo, indeferiu a 

tutela de urgência requerida na petição inicial, no sentido de que a ré “se 

abstenha de usar o nome Studio Otimiza, especialmente no COENG – I 

Congresso das Engenharias do Estado de Mato Grosso, bem como 

qualquer outro meio de comunicação, inclusive que a mesma tire do ar, 

ainda que temporariamente a página na rede social facebook” [sic – Doc. 

Id. 7974103, f. 03], determinando a citação da ré para os termos da ação e 

a redistribuição do processo para uma das varas cíveis de feitos gerais 

desta comarca de Sinop/MT ao início do expediente forense. A 

determinação de citação da ré não foi cumprida, sendo que em 01.6.2017 

(Docs. Id. 7987682/8092976), o autor formulou pedido de reconsideração 

da decisão susomencionada, reiterando o pedido de concessão da tutela 

de urgência requerida na inicial. É a síntese necessária. Decido. Com 

relação ao pedido de reconsideração formulado pelo autor em 01.6.2017 

(Docs. Id. 7987682/8092976), sem embargo das judiciosas razões 

esposadas, trata-se de questão já decidida nos autos, devendo, portanto, 

ser atacada mediante a interposição de recurso (ao invés de singelo 

“pedido de reconsideração”) ou cumprida integralmente caso operada a 

preclusão recursal (CPC 507). Além disso, o autor não apresentou 

qualquer inovação fático-jurídica que enseje a reforma da decisão 

proferida durante o plantão judiciário de 30.5.2017 (Doc. Id. 7974103), 

razão pela qual, mantenho incólume o referido ato decisório, por seus 

próprios termos e fundamentos jurídicos, com relação ao indeferimento da 

liminar pleiteada na inicial. Não obstante, em que pese o juízo plantonista 

tenha concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor, a 

simples declaração formal de que não possui condições de pagar as 
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custas processuais não é absoluta, podendo ser relativizada diante do 

caso concreto (nesse sentido, STJ: AgRg no REsp nº 141.426/MG, 

Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.4.2012, p. 27.4.2012). 

Na espécie, cabe observar o disposto no art. 5º, LXXIV, da CF, uma vez 

que o pedido do autor foi embasado apenas em singela declaração de 

hipossuficiência financeira (Doc. Id. 7974107, f. 07), não havendo nos 

autos documentos que comprovem a sua real situação econômica. Diante 

do exposto, com fundamento nos artigos 5º, LXXIV, da CF c.c. 98, “caput” 

(a “contrario sensu”), 321, “caput”, do CPC e em observância às 

orientações da CGJ (ofícios circulares nº 341/2013-CSC/CGJ e 

708/2013-CSC/CGJ), derrogo a decisão proferida em 30.5.2017 (Doc. Id. 

7974103) e revogo os benefícios da assistência judiciária gratuita 

anteriormente concedidos ao autor, por não estar comprovada sua 

hipossuficiência financeira, facultando-lhe, em 15 (quinze) dias, 

complementar a inicial com o comprovante de recolhimento das custas e 

taxas processuais. Intimem-se. Sinop/MT, 28 de novembro de 2017. Mario 

Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005696-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Processo nº 1005696-79.2017.8.11.0015. Autor: Adonias Ferreira da 

Silva. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Em 

que pesem as razões esposadas pelo autor, a simples declaração formal 

de que não possui condições de pagar as custas processuais não é 

absoluta, podendo ser relativizada diante do caso concreto (nesse 

sentido, STJ: AgRg no REsp nº 141.426/MG, Relator: Ministro Luís Felipe 

Salomão, 4ª Turma, j. 24.4.2012, p. 27.4.2012). Na espécie, cabe observar 

o disposto no art. 5º, LXXIV, da CF, uma vez que o pedido do autor foi 

embasado apenas em singelas afirmações constantes da própria petição 

inicial, não havendo nos autos documentos que comprovem a sua real 

situação econômica. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 5º, 

LXXIV, da CF c.c. 98, “caput” (a “contrario sensu”), 321, “caput”, do CPC e 

em observância às orientações da CGJ (ofícios circulares nº 

341/2013-CSC/CGJ e 708/2013-CSC/CGJ), indefiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita formulado pelo autor, por não estar comprovada sua 

hipossuficiência financeira, facultando-lhe, em 15 (quinze) dias, 

complementar a inicial com o comprovante de recolhimento das custas e 

taxas processuais. Intimem-se. Sinop/MT, 02 de agosto de 2017. Mario 

Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006385-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS (AUTOR)

ABRIICAM ATIVIDADE BRASILEIRA DE INVESTIMENTOS NA INDUSTRIA, 

COMERCIO E AGRONEGOCIO MUNDIAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA OLIVEIRA BRITTO LTDA - ME (RÉU)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que encaminho os autos à intimação do(a) advogado(a) 

do(a) autor(a) para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder ao pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, a qual deverá ser recolhida por meio de 

guia disponível no site do TJMT, nos termos do Provimento nº 7/2017 – 

CGJ, posteriormente juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento para expedição de mandado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007052-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FW TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Busca e Apreensão nº 1007052-12.2017.8.11.0015. Autora: Banco 

Rodobens S.A. Ré: FW Transportes Ltda – ME. Trata-se de ação de busca 

e apreensão ajuizada em 05.6.2017 através do sistema informatizado 

“PJe” por Banco Rodobens S.A. em face de FW Transportes Ltda – ME. 

Contudo, em 29.6.2017 (Doc. Id. 8846755), a autora manifestou-se pela 

desistência da ação, informando que “houve a regularização dos débitos 

pela empresa requerida” [sic]. Na espécie, a ré sequer foi citada, razão 

pela qual, a desistência da ação por parte da autora independe do seu 

consentimento (CPC 485, § 4º, a “contrario sensu”). Posto isso, versando 

a causa sobre direito disponível, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, 

homologo o pedido de desistência formulado pela autora e declaro extinto 

o processo. Custas e taxas judiciais já recolhidas na distribuição da 

petição inicial (Docs. Id. 8076480/8076486). Eventuais despesas 

processuais remanescentes pela autora (CPC 90, “caput”). P. R. I. C. 

Sinop/MT, 29 de novembro de 2017. Mario Augusto Machado Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000126-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POLICO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CORREA LIMA OAB - SP234511 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P RODRIGUES DA SILVA (DEPRECADO)

PAULO RODRIGUES DA SILVA (DEPRECADO)

 

CERTIFICO, autorizada pelo artigo 152, inc. VI do CPC e Provimento 56/07 – 

CGJMT, encaminho os autos à intimação do advogado da parte autora 

para, no prazo de 05 dias, manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça (ID 4908021).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1002877-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO)

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON CAMARGO (DEPRECADO)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que encaminho os autos à intimação do(a) advogado(a) 

do(a) autor(a) para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder ao pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, a qual deverá ser recolhida por meio de 

guia disponível no site do TJMT, nos termos do Provimento nº 7/2017 – 

CGJ, posteriormente juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento para expedição de mandado, sob pena de devolução da Carta 

Precatória.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1012596-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT0008530S (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMAN DOUGLAS MATHIAS (REQUERIDO)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que encaminho os autos à intimação do(a) advogado(a) 

do(a) autor(a) para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder ao pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, a qual deverá ser recolhida por meio de 

guia disponível no site do TJMT, nos termos do Provimento nº 7/2017 – 

CGJ, posteriormente juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento para expedição de mandado, sob pena de devolução da Carta 

Precatória à comarca de origem.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1012091-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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LEONI ELSNER TRENTO (DEPRECANTE)

ARINO TRENTO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMALDO HAMM OAB - PR14832 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDINOR TISCHLER (DEPRECADO)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que encaminho os autos à intimação do(a) advogado(a) 

do(a) autor(a) para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder ao pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, a qual deverá ser recolhida por meio de 

guia disponível no site do TJMT, nos termos do Provimento nº 7/2017 – 

CGJ, posteriormente juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento para expedição de mandado, sob pena de devolução da Carta 

Precatória.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1005908-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGROSUL MAQUINAS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYSE LUCIA SANTOS GARCIA PIZATTO OAB - MG112130 

(ADVOGADO)

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO)

BRUNA LERMER OLIVEIRA OAB - BA33312 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENTIL JOSE STRADIOTTI (DEPRECADO)

 

CERTIFICO, autorizada pelo artigo 152, inc. VI do CPC e Provimento 56/07 – 

CGJMT, encaminho os autos à intimação do advogado da parte autora 

para, no prazo de 05 dias, manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça (ID 8051846), sob pena de devolução da Carta Precatória.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1005445-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO)

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES OAB - MT4700/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA TEIXEIRA LTDA - ME (DEPRECADO)

EDILSON TEIXEIRA DA SILVA (DEPRECADO)

CLEIDE OLIVEIRA NASCIMENTO (DEPRECADO)

 

CERTIFICO, autorizada pelo artigo 152, inc. VI do CPC e Provimento 56/07 – 

CGJMT, encaminho os autos à intimação do advogado da parte autora 

para, no prazo de 05 dias, manifestar acerca da certidão de intimação 

parcial do oficial de justiça (ID 9945679).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011802-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA DURO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que encaminho os autos à intimação dos advogados das 

partes da data agendada para a realização da perícia médica, dia 

9/3/2018, às 15h20, nas dependências do Fórum desta comarca, 

conforme manifestação do perito judicial (Id 11349222).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012270-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TURANI & KAMITANI LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que em cumprimento à decisão proferida por este juízo (Id 

11324801), procedo à alteração do valor da causa, de R$ 8.797,64 para 

R$ 17.620,81 e encaminho os autos à intimação do advogado do autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar nos autos o recolhimento 

das custas e taxas complementares, para posterior expedição do 

mandado de busca e apreensão.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012207-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERACEMA KLEIN DA ROSA (REQUERIDO)

 

Certifico que em cumprimento à decisão proferida por este juízo (Id 

11324564), procedo à alteração do valor da causa, de R$ 13.302,41 para 

R$ 40.141,26 e encaminho os autos à intimação do advogado do autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar nos autos o recolhimento 

das custas e taxas complementares, para posterior expedição do 

mandado de busca e apreensão.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001559-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER HOEGER (RÉU)

PAES HOEGER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (RÉU)

FERNANDA LETTICIA CRETO PAES HOEGER (RÉU)

 

CERTIFICO, autorizada pelo artigo 152, inc. VI do CPC e Provimento 56/07 – 

CGJMT, encaminho os autos à intimação do advogado da parte autora 

para, no prazo de 05 dias, manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça (ID11062810 ).

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003446-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONE GONCALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

GILMAR ANTONELLO BELLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE PEIXOTO DE OLIVEIRA OAB - MT22613/O (ADVOGADO)

ORLANDO CESAR JULIO OAB - MT0010004S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A V DE BIASSIO AGRICOLA (REQUERIDO)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, ante a manifestação do autor (ID 10719428), redesigno a 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 3 de abril de 2018, às 9h, 

a ser realizada na Sala 48, e impulsiono os autos à expedição para 

citação/intimação das partes da audiência designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011631-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE CAMPOS (AUTOR)

ADAO FRANCISCO MADRUGA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (RÉU)
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Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o que entender de direito 

sobre a devolução da(s) correspondência(s) de citação pelo(s) motivo(s) 

“Mudou-se” (ID 11447643).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009693-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLF COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

LUCIMAR FESTA DA COSTA LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o que entender de direito 

sobre a devolução da(s) correspondência(s) de citação pelo(s) motivo(s) 

“Mudou-se” (ID 11245909) e "Ausente" (Id 11249938 e 11448407). Caso 

deseje a expedição de mandado judicial, proceda ao pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, a qual deverá ser recolhida por meio de 

guia disponível no site do TJMT, nos termos do Provimento nº 7/2017 – 

CGJ, posteriormente juntando aos autos a guia e o comprovante de 

depósito para expedição de mandado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010793-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI DA APARECIDA RIBAS -TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

SIRLEI DA APARECIDA RIBAS (EXECUTADO)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o que entender de direito 

sobre a devolução da(s) correspondência(s) de citação pelo(s) motivo(s) 

“Ausente” (ID 11246462, 11246422, 11449084 e 11449078). Caso deseje 

a expedição de mandado judicial, proceda ao pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, a qual deverá ser recolhida por meio de guia disponível 

no site do TJMT, nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ, 

posteriormente juntando aos autos a guia e o comprovante de depósito 

para expedição de mandado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008092-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. B. DE FREITAS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o que entender de direito 

sobre a devolução da(s) correspondência(s) de citação pelo(s) motivo(s) 

“Ausente” (ID 11249957 e 11449631). Caso deseje a expedição de 

mandado judicial, proceda ao pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

a qual deverá ser recolhida por meio de guia disponível no site do TJMT, 

nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ, posteriormente juntando aos 

autos a guia e o comprovante de depósito para expedição de mandado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010624-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ANTONIO BARRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR GEUDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o que entender de direito 

sobre a petição do requerido, juntada aos autos no Id 11417301.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 167409 Nr: 2270-52.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDECI DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN RICARDO BURIN, UNIMED NORTE DE 

MATO GROSSO LTDA., UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN ROHLING DUPIM 

CARVALHO - OAB:14725/MT, Silvan Auri Bertocello - 

OAB:OAB/MT16688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT, JOSÉ 

OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, LUIZ FERNANDO 

BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A, ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:122800/SP, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, ante o retorno dos autos da Segunda Instância com a 

sentença/decisão do STJ transitada em julgado em 01/10/2017 (f. 372), 

INTIMO as partes para requererem o que entenderem de direito, sob pena 

de arquivamento em 30 dias após a publicação desta certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 125974 Nr: 5188-97.2010.811.0015

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE GRANDE IND. E COM. DE ALIMENTOS S/A., 

AGROPECUARIA PONTO ALTO LTDA., URUPÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE ALIMENTOS LTDA, TERCEIROS INTERESSADOS INCERTOS E NÃO 

SABIDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368, ALEXANDRE FACESI GALVÃO - OAB:OAB/SP 

345.922, ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB:13241-A/MT, ALINE 

BARINI NESPOLI ROVERI - OAB:9229/MT, ALUIR ROMANO 

ZANELLATO FILHO - OAB:11635/PR, ANA PAULA DE OLIVEIRA 

COMODO - OAB:275834/SP, ANDRÉ CARMELINGO ALVES - 

OAB:10857-SP, ANDRÉ DE ALMEIDA RODRIGUES - 

OAB:164322-A-OAB/SP, ANDRÉ JOANELLA - OAB:8601/MT, ANDRÉ 

RICARDO PASSOS DE SOUZA - OAB:165202-A/SP, ANDREA VARELLA 

- OAB:OAB/SP 203.181E, ANDRESSA KASSARDJIAN CODJAIAN - 

OAB:OAB/SP 344.710, ANGELO HENRIQUE MASCARELLO FILHO - 

OAB:220491/SP, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:MT-1581, 

BEATRIZ LEITE KYRILLOS - OAB:OAB/SP 329.722, BRUNO CHECHETTI 

- OAB:256840/SP, BRUNO DELGADO CHIARADIA - OAB:177650/SP, 

BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 248.704, CARLOS 

EDUARDO CORRÊA CRESPI - OAB:PR-36.647, CARLOS ROBERTO 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:RJ-20.283, CARMELA MANFROI TISSIANI - 

OAB:31912/PR, CLAINE CHIESA - OAB:6795/MS, CLÉLIO CHIESA - 

OAB:5660/MS, CRISTIANO ALCIDES BASSO - OAB:6252, DANIEL 

BATISTA DE AGUIAR - OAB:3537/MT, DANIEL MELLO DOS SANTOS - 

OAB:11386, DANIEL SOUZA VOLPE - OAB:214.490-SP, DANIELLA 

LEMES CORADO - OAB:14.614/DF, DELIRES MARIA ACCADROLLI - 

OAB:OAB/PR 17562, DIOGO TADEU DAL AGNOL - OAB:10843-B/MT, 
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DOMÍCIO DOS SANTOS NETO - OAB:113.590, EDGAR BIOLCHI - 

OAB:MT/ 3.536-B, EDSON FREITAS DE OLIVEIRA - OAB:118074/SP, 

EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, EDUARDO PECORARO 

- OAB:196.651/SP, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT, 

ELISANGELA HASSE - OAB:8689/MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT, EVANDRO MARCELO DE OLIVEIRA - 

OAB:OSB/SC 18.532-B, FÁBIO ROBERTO TURNES - OAB:271.330, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, FERNANDO 

BILOTTI FERREIRA - OAB:247031, FERNANDO FERONATTO - 

OAB:8916/MT, FLÁVIO GALDINO - OAB:SP/256.441-A, FREDERICO 

CEVITHEREZA PAIVA - OAB:OAP/SP''', GELSI FRANCISCO 

ACCADROLLI - OAB:0AB/PR 15.768, GIOVANA ROBERTA MERCALDI 

CORREIA - OAB:41399/PR, GLASIELE MARY IWAKIRI - OAB:13.395/MT, 

GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9.899/MT, GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIASNI GUINDANI - OAB:18.320, GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, IONE MARIA BARRETO 

LEÃO - OAB:224395/SP, IRIONEI GRITTZ - OAB:10165/MT, ISAEL 

BERNARDO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/CE 6.814, IZABEL CRISTINA P. G. 

DOS SANTOS - OAB:OAB/RO 4498, JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B, JOÃO 

BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B/MT, JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924, JOÃO RICARDO LOPES DA SILVA 

PACCA - OAB:OAB/SP 309.654, JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - 

OAB:122443/SP, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - 

OAB:13977-A/MT, JOSÉ DAPENHA BEZERRA DE ALMEIDA - 

OAB:RO/026, JOSE S. DE CAMPOS SOBRINHO - OAB:MT/6.203, 

JULIANA MARTINS SILVEIRA - OAB:229084/SP, JULIANA VIEIRALVES 

AZEVEDO CAMARGO - OAB:181718-A/SP, JULIANO COLAÇO DA 

SILVEIRA - OAB:6752-B/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT, 

JULIO CHRISTIAN LAURE - OAB:155.277-SP, JÚLIO CHRISTIAN LAURE 

- OAB:155277/SP, KARLA DIVINA PERILO - OAB:RO/4.482, KEITY 

ANGELLINE ACCADROLLI - OAB:47492/PR, LIGIA MARIA PREVIDELLI 

RABELO - OAB:OAB-MT 15252-B, LILIAN VANESSA MENDONÇA 

PAGLIARINI - OAB:MT/8400, LINO MASSAYUKI ITO - OAB:18595/PR, 

LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - OAB:MT/3530-A, LUIZ 

HENRIQUE MAGNANI - OAB:8836/MT, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT, MARCOS 

EDMUNDO MAGNO PINHEIRO - OAB:13430-A, MARCUS VINÍCIUS 

SANCHES - OAB:38007/PR, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6366/MT, MARIA FABIANA SEOANE DOMINGUES SANT'ANA - 

OAB:247.479OAB/SP, MARIA INEZ ARAUJO DE ABREU - OAB:32543/PR, 

MARIA STELLA DE MORAES - OAB:276585/SP, MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-MT, MAURICIO TADEU DA CRUZ - OAB:OAB/RO-3569, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB: 7.914/MT, MIGUEL 

TAVARES MARTUCCI - OAB:9672 A - MT, MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, NOELI ALBERTI - OAB:MT/4.061, 

OMAR MOHAMAD SALEH - OAB:266486/SP, OZANA BAPTISTA 

GUSMAO - OAB:4062/MT, PAULA SALDANHA JAOLINO FONSECA - 

OAB:95457/RJ, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - 

OAB:SP/98.709, PAULO RAFAEL FENELON ABRÃO - OAB:OAB/GO 

20.694, PEDRO RONNY ARGERIN - OAB:4883/MS, RAFAEL MIGLIO - 

OAB:285791/SP, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3882/MT, RALFF 

HOFFMANN - OAB:262.453/SP, REGIS OTTONI RONDON - OAB:8021/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A, 

RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3844, RENATO OURIVES 

NEVES - OAB:65594/MG, RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - 

OAB:10071/MS, RICARDO MACHADO PAGIANOTTO - OAB:306346/SP, 

ROBERTO KAISSERLIAN MARMO - OAB:34352/SP, ROBERTO 

ZAMPIERI - OAB:4094/MT, ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES - 

OAB:13794/MT, ROGÉRIO APARECIDO SALES - OAB:153621/SP, 

ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - OAB:MT/12.292, ROSANGELA MARIA 

PEDROSO - OAB:8.271/MT, ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - 

OAB:7276-B/MT, RUY OTONNI RONDON JÚNIOR - OAB:5.637/MS, 

SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT, SANTO 

APARECIDO GUTIER - OAB:78280/MG, SERGIO BERMUDES - OAB:, 

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - OAB:125306, SILVIA MARIA DE 

ALMEIDA BUGELLI VALENÇA - OAB:131097/SP, SIMONE BARROS - 

OAB:182.603/SP, SIMONE RODRIGUES ALVES ROCHA DE BARROS - 

OAB:182603/SP, STEVÃO ALEXANDRE ACCADROLLI - OAB:OAB/PR 

31895, SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES - OAB:MT/9218, 

TATIANE LOUZADA - OAB:215377, THADEU FERNANDO - 

OAB:OAB-RO-3245, THADEU FERNANDO BARBOSA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/RO Nº 3245, THAIS REGINA HENRIQUE FRANCESCONI - 

OAB:OAB/SP 287.706, THIAGO BRAGA JUNQUEIRA - OAB:286786/SP, 

THOMAS BENES FELSBERG - OAB:OAB/SP 19.838, ULISSES DUARTE 

JÚNIOR - OAB:MT/7.459-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A, VANDERLEI LANZ - OAB:7880-A/MT, VANDERLEI NEZZI - 

OAB:8452/MT, VANESSA NABARRETE L. MARTHA - OAB:7858-B/MT, 

VANESSA PINTO TECEDOR - OAB:254142/SP, VÊNUS MARA SOARES 

DA SILVA - OAB:8677/MT, VITOR ARTHUR PASTRE - OAB:MS-13720, 

VITOR MENDES NUNES FILHO - OAB:14037/MT, WARLLEY NUNES 

BORGES - OAB:12448, WILIMAR BENITES RODRIGUES - OAB:7642/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 15.12.2017 (fls. 13.127/13.128), que 

deferiu o pedido de levantamento dos ativos financeiros (R$ 2.827,48) 

indisponibilizados em 26.01.2017 (fls. 12.734/12.755) e dos “R$ 14.355,56 

(catorze mil trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis 

centavos)” [sic] vinculados a este processo (conta judicial nº 

2000119244040) na conta única do TJMT, oriundos da Ação de 

Consignação em Pagamento nº 24086-29.2010.826.0602 (que tramitou 

perante o juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Sorocaba/SP), com os 

devidos acréscimos, mediante transferência bancária para a conta 

corrente indicada pelas recuperandas em 22.9.2017 (f. 13.081 – Vol. 

66).Não obstante, verifica-se que a referida decisão padece de erro 

material, pois o montante oriundo da Ação de Consignação em Pagamento 

nº 24086-29.2010.826.0602 (que tramitou perante o juízo da 4ª Vara Cível 

da comarca de Sorocaba/SP) perfaz R$ 145.355,56, sem contar os 

devidos acréscimos legais, e não apenas R$ 14.355,56. Destarte, com 

fundamento no art. 494, I, do CPC c.c. art. 4º da LINDB, de ofício, corrijo o 

erro material da decisão proferida em 15.12.2017 (fls. 13.127/13.128 – 

Vol. 66) para consignar que o valor oriundo da Ação de Consignação em 

Pagamento nº 24086-29.2010.826.0602, a ser acrescido de juros, 

correção monetária e levantado em favor das recuperandas, é de R$ 

145.355,56 (cento e quarenta e cinco mil trezentos e cinquenta e cinco 

reais e cinquenta e seis centavos), ao invés de R$ 14.355,56 (catorze mil 

trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).Não 

obstante, cumpra-se integralmente a decisão proferida em 15.12.2017 (fls. 

13.127/13.128 – Vol. 66), mormente quanto à expedição de alvarás de 

levantamento de valores e, concomitantemente, intimem-se a 

Administradora Judicial e o Ministério Público para, no prazo sucessivo de 

10 (dez) dias, se manifestarem acerca do pedido formulado pelas 

recuperandas em 15.12.2017 (fls. 13.160/13.173 – Vol. 66).Cumpra-se e 

intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 99504 Nr: 6512-93.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIR JOSÉ GABRIEL, MARIA FAÉ GABRIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265/MT, MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - OAB:10393, 

RICARDO KAWASAKI - OAB:15729, TENILLE PEREIRA FONTES - 

OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 101) que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional.

Considerando que os autos vieram conclusos em 19.4.2017 e, 

cuidando-se de ação de execução de título extrajudicial distribuída em 

01.8.2008, passo à sua análise e impulsionamento.

Em análise ao demonstrativo de débito apresentado pela exequente em 

07.02.2017 (fls. 100/100v), constata-se que não houve o desconto do 

valor de 1.182,61 (um mil e cento e oitenta e dois reais e sessenta e um 

centavos) penhorados via “Bacenjud” em 07.8.2015 (f. 84), em contas da 

executada Maria Faé Gabriel e levantado pelo alvará nº 296960-2/2017 

expedido em 23.01.2017 (f. 98).

Diante disso, determino a exequente cumprir integralmente a decisão 

proferida em 11.01.2017 (f.97), bem como promover os atos e diligências 

que lhe competem, indicando bens da devedora, passíveis de penhora.

Cumpra-se e intimem-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 127497 Nr: 6711-47.2010.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ALVES DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 18.10.2017 (f. 117), que determinou a 

análise oportuna do processo após o período correicional.

Considerando que os autos vieram conclusos em 13.12.2017 e, 

cuidando-se de ação de execução distribuída em 28.7.2010, passo à sua 

análise e impulsionamento.

Em que pese o pedido formulado pela exequente em 21.11.2017 (fls. 

120/120v), não é cabível o “desentranhamento do mandado de 

reintegração de posse” [sic], haja vista que a ação de busca e apreensão 

já foi convertida em execução para entrega de coisa certa, conforme 

determinação da decisão proferia da em 04.5.2017 (f. 109), que desta não 

houve embargos.

Não obstante, com relação ao pedido formulado pela exequente em 

28.8.2017 (fls. 116/116v), não há que se falar, por ora, em arresto de 

valores em contas do executado, porquanto a ação foi convertida nos 

termos do DL 911/69 em execução para entrega de coisa certa e não por 

quantia.

Diante disso, indefiro o pedido formulado pela exequente em 28.8.2017 

(fls. 116/116v), e determino a citação do executado para cumprir a 

obrigação (entregar o veículo objeto da ação ), em 15 (quinze) dias, nos 

ermos do artigo 806, do CPC.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 159665 Nr: 6980-52.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCEIÇÃO APARECIDA DE C. GIMENEZ, 

MAURILIO TURBIO DORNELAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A, Maicon Martins Pinheiro Queiroz - 

OAB:MT 18028, RENATO BIRK - OAB:MT - 14.582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE MEIRA FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, e art. 1.268 da CNGC/MT, que INTIMO as partes para, em 

05 dias, se manifestarem acerca da informação prestada pelo perito 

contida na f. 306.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 308446 Nr: 13729-75.2017.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO BALBINOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÍLVIO HERMINIO DE ARAÚJO CABRAL - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP, MARCO AURÉLIO FAGUNDES - OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao contrário, se concordarmos com a tese inovada artificiosamente, 

estaríamos legitimando a criação de impedimento superveniente e não 

aleatório, em total afronta ao princípio do juiz natural. Entretanto, tais fatos 

e circunstâncias são mencionados apenas in obter dictum, pois 

cuidando-se de arguição manifestamente intempestiva, não há como 

sequer conhecer da postulação, prosseguindo a ação nos seus ulteriores 

termos. Com esses fundamentos, em observância ao artigo 146, caput 

c.c. 223, caput, ambos do CPC, não conheço da arguição de suspeição 

feita pelo autor e, em prosseguimento,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 125974 Nr: 5188-97.2010.811.0015

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE GRANDE IND. E COM. DE ALIMENTOS S/A., 

AGROPECUARIA PONTO ALTO LTDA., URUPÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE ALIMENTOS LTDA, TERCEIROS INTERESSADOS INCERTOS E NÃO 

SABIDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368, ALEXANDRE FACESI GALVÃO - OAB:OAB/SP 

345.922, ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB:13241-A/MT, ALINE 

BARINI NESPOLI ROVERI - OAB:9229/MT, ALUIR ROMANO 

ZANELLATO FILHO - OAB:11635/PR, ANA PAULA DE OLIVEIRA 

COMODO - OAB:275834/SP, ANDRÉ CARMELINGO ALVES - 

OAB:10857-SP, ANDRÉ DE ALMEIDA RODRIGUES - 

OAB:164322-A-OAB/SP, ANDRÉ JOANELLA - OAB:8601/MT, ANDRÉ 

RICARDO PASSOS DE SOUZA - OAB:165202-A/SP, ANDREA VARELLA 

- OAB:OAB/SP 203.181E, ANDRESSA KASSARDJIAN CODJAIAN - 

OAB:OAB/SP 344.710, ANGELO HENRIQUE MASCARELLO FILHO - 

OAB:220491/SP, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:MT-1581, 

BEATRIZ LEITE KYRILLOS - OAB:OAB/SP 329.722, BRUNO CHECHETTI 

- OAB:256840/SP, BRUNO DELGADO CHIARADIA - OAB:177650/SP, 

BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 248.704, CARLOS 

EDUARDO CORRÊA CRESPI - OAB:PR-36.647, CARLOS ROBERTO 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:RJ-20.283, CARMELA MANFROI TISSIANI - 

OAB:31912/PR, CLAINE CHIESA - OAB:6795/MS, CLÉLIO CHIESA - 

OAB:5660/MS, CRISTIANO ALCIDES BASSO - OAB:6252, DANIEL 

BATISTA DE AGUIAR - OAB:3537/MT, DANIEL MELLO DOS SANTOS - 

OAB:11386, DANIEL SOUZA VOLPE - OAB:214.490-SP, DANIELLA 

LEMES CORADO - OAB:14.614/DF, DELIRES MARIA ACCADROLLI - 

OAB:OAB/PR 17562, DIOGO TADEU DAL AGNOL - OAB:10843-B/MT, 

DOMÍCIO DOS SANTOS NETO - OAB:113.590, EDGAR BIOLCHI - 

OAB:MT/ 3.536-B, EDSON FREITAS DE OLIVEIRA - OAB:118074/SP, 

EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, EDUARDO PECORARO 

- OAB:196.651/SP, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT, 

ELISANGELA HASSE - OAB:8689/MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT, EVANDRO MARCELO DE OLIVEIRA - 

OAB:OSB/SC 18.532-B, FÁBIO ROBERTO TURNES - OAB:271.330, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, FERNANDO 

BILOTTI FERREIRA - OAB:247031, FERNANDO FERONATTO - 

OAB:8916/MT, FLÁVIO GALDINO - OAB:SP/256.441-A, FREDERICO 

CEVITHEREZA PAIVA - OAB:OAP/SP''', GELSI FRANCISCO 

ACCADROLLI - OAB:0AB/PR 15.768, GIOVANA ROBERTA MERCALDI 

CORREIA - OAB:41399/PR, GLASIELE MARY IWAKIRI - OAB:13.395/MT, 

GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9.899/MT, GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIASNI GUINDANI - OAB:18.320, GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, IONE MARIA BARRETO 

LEÃO - OAB:224395/SP, IRIONEI GRITTZ - OAB:10165/MT, ISAEL 

BERNARDO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/CE 6.814, IZABEL CRISTINA P. G. 

DOS SANTOS - OAB:OAB/RO 4498, JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B, JOÃO 

BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B/MT, JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924, JOÃO RICARDO LOPES DA SILVA 

PACCA - OAB:OAB/SP 309.654, JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - 

OAB:122443/SP, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - 

OAB:13977-A/MT, JOSÉ DAPENHA BEZERRA DE ALMEIDA - 

OAB:RO/026, JOSE S. DE CAMPOS SOBRINHO - OAB:MT/6.203, 

JULIANA MARTINS SILVEIRA - OAB:229084/SP, JULIANA VIEIRALVES 

AZEVEDO CAMARGO - OAB:181718-A/SP, JULIANO COLAÇO DA 

SILVEIRA - OAB:6752-B/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT, 

JULIO CHRISTIAN LAURE - OAB:155.277-SP, JÚLIO CHRISTIAN LAURE 

- OAB:155277/SP, KARLA DIVINA PERILO - OAB:RO/4.482, KEITY 

ANGELLINE ACCADROLLI - OAB:47492/PR, LIGIA MARIA PREVIDELLI 

RABELO - OAB:OAB-MT 15252-B, LILIAN VANESSA MENDONÇA 

PAGLIARINI - OAB:MT/8400, LINO MASSAYUKI ITO - OAB:18595/PR, 

LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - OAB:MT/3530-A, LUIZ 

HENRIQUE MAGNANI - OAB:8836/MT, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865, 
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MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT, MARCOS 

EDMUNDO MAGNO PINHEIRO - OAB:13430-A, MARCUS VINÍCIUS 

SANCHES - OAB:38007/PR, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6366/MT, MARIA FABIANA SEOANE DOMINGUES SANT'ANA - 

OAB:247.479OAB/SP, MARIA INEZ ARAUJO DE ABREU - OAB:32543/PR, 

MARIA STELLA DE MORAES - OAB:276585/SP, MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-MT, MAURICIO TADEU DA CRUZ - OAB:OAB/RO-3569, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB: 7.914/MT, MIGUEL 

TAVARES MARTUCCI - OAB:9672 A - MT, MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, NOELI ALBERTI - OAB:MT/4.061, 

OMAR MOHAMAD SALEH - OAB:266486/SP, OZANA BAPTISTA 

GUSMAO - OAB:4062/MT, PAULA SALDANHA JAOLINO FONSECA - 

OAB:95457/RJ, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - 

OAB:SP/98.709, PAULO RAFAEL FENELON ABRÃO - OAB:OAB/GO 

20.694, PEDRO RONNY ARGERIN - OAB:4883/MS, RAFAEL MIGLIO - 

OAB:285791/SP, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3882/MT, RALFF 

HOFFMANN - OAB:262.453/SP, REGIS OTTONI RONDON - OAB:8021/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A, 

RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3844, RENATO OURIVES 

NEVES - OAB:65594/MG, RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - 

OAB:10071/MS, RICARDO MACHADO PAGIANOTTO - OAB:306346/SP, 

ROBERTO KAISSERLIAN MARMO - OAB:34352/SP, ROBERTO 

ZAMPIERI - OAB:4094/MT, ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES - 

OAB:13794/MT, ROGÉRIO APARECIDO SALES - OAB:153621/SP, 

ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - OAB:MT/12.292, ROSANGELA MARIA 

PEDROSO - OAB:8.271/MT, ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - 

OAB:7276-B/MT, RUY OTONNI RONDON JÚNIOR - OAB:5.637/MS, 

SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT, SANTO 

APARECIDO GUTIER - OAB:78280/MG, SERGIO BERMUDES - OAB:, 

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - OAB:125306, SILVIA MARIA DE 

ALMEIDA BUGELLI VALENÇA - OAB:131097/SP, SIMONE BARROS - 

OAB:182.603/SP, SIMONE RODRIGUES ALVES ROCHA DE BARROS - 

OAB:182603/SP, STEVÃO ALEXANDRE ACCADROLLI - OAB:OAB/PR 

31895, SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES - OAB:MT/9218, 

TATIANE LOUZADA - OAB:215377, THADEU FERNANDO - 

OAB:OAB-RO-3245, THADEU FERNANDO BARBOSA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/RO Nº 3245, THAIS REGINA HENRIQUE FRANCESCONI - 

OAB:OAB/SP 287.706, THIAGO BRAGA JUNQUEIRA - OAB:286786/SP, 

THOMAS BENES FELSBERG - OAB:OAB/SP 19.838, ULISSES DUARTE 

JÚNIOR - OAB:MT/7.459-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A, VANDERLEI LANZ - OAB:7880-A/MT, VANDERLEI NEZZI - 

OAB:8452/MT, VANESSA NABARRETE L. MARTHA - OAB:7858-B/MT, 

VANESSA PINTO TECEDOR - OAB:254142/SP, VÊNUS MARA SOARES 

DA SILVA - OAB:8677/MT, VITOR ARTHUR PASTRE - OAB:MS-13720, 

VITOR MENDES NUNES FILHO - OAB:14037/MT, WARLLEY NUNES 

BORGES - OAB:12448, WILIMAR BENITES RODRIGUES - OAB:7642/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, que foi expedido nestes autos o alvará n. 

374960-6/2017, em favor da VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ALIMENTOS S/A, enviado eletronicamente ao setor de Depósitos Judiciais 

do TJMT, devendo a parte interessada acompanhar o pagamento pelo site 

do TJMT - depósitos judiciais - consulta pública de alvarás.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 167062 Nr: 1903-28.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA CACHIMBO VALE DO JURUENA 

PROD. AGROP. LTDA, LUCIMARA CASAGRANDE BRUNETTO, ADEMIR 

ANTONIO BRUNETTO, MILTON HEITOR DOS SANTOS, AGRÍCOLA 

CACHIMBO IND. EXP. IMP. COM. DE CEREAIS E PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, LORENI BATISTELLA DOS SANTOS, CLAUDIO 

CESAR AMBRÓSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK SHARON DOS 

SANTOS - OAB:14712

 Vistos em correição.

Em consulta realizada hoje (30.10.2017) ao Sistema de Inspeção e 

acompanhamento de Produção (SIAP), constata-se a existência de 344 

(trezentos e quarenta e quatro) processos conclusos há mais de 60 

(sessenta) dias no gabinete, ainda não correicionados, restando apenas 

02 (dois) dias úteis para o término da correição ordinária de 2017.

Diante disso, considerando a complexidade da causa e os fatos 

individualmente considerados, não havendo tempo hábil para análise 

criteriosa e impulso adequado durante a correição, determino a inclusão 

do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após o 

período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167062 Nr: 1903-28.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA CACHIMBO VALE DO JURUENA 

PROD. AGROP. LTDA, LUCIMARA CASAGRANDE BRUNETTO, ADEMIR 

ANTONIO BRUNETTO, MILTON HEITOR DOS SANTOS, AGRÍCOLA 

CACHIMBO IND. EXP. IMP. COM. DE CEREAIS E PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, LORENI BATISTELLA DOS SANTOS, CLAUDIO 

CESAR AMBRÓSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK SHARON DOS 

SANTOS - OAB:14712

 Protocolado em Sinop. Protocolo Nº: [A-338125] - [25/10/2016]. Envio do 

Alerta: 25/10/2016 13:00 - Código Processo

Resposta ao Ofício nº 600/2016 - Claro S.A.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 170764 Nr: 5907-11.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARA ELEINE ALBUQUERQUE PORTES.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CARLOS GOBBATO - 

OAB:MT/12.646, BRUNO ROBALINHO ESTEVAM MORETTI - OAB:13.539 

MT, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 278) que determinou a 

inclusão deste processo no plano de trabalho para análise e julgamento 

após o período correicional.

 Dando prosseguimento ao feito, diante das razões esposadas pela 

exequente em 24.02.2017 (fls. 276/277), faculto-a, em 05 (cinco) dias, 

apresentar sua habilitação junto ao plano de recuperação judicial da 

executada, após venham conclusos.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 174076 Nr: 9414-77.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETINO DIAS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA VANESSA GIROTTO DA 

SILVEIRA - OAB:14898/MT, JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA - 

OAB:6752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, ante o retorno dos autos da Segunda Instância com a 

sentença/decisão do STJ transitada em julgado em 28/11/2017 (f. 277), 

INTIMO as partes para requererem o que entenderem de direito, sob pena 

de arquivamento em 30 dias após a publicação desta certidão.
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177549 Nr: 13357-05.2012.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. O. MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): V. O. MADEIRAS LTDA, CNPJ: 

01353501000114. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 56.219,62 (Cinquenta 

e seis mil e duzentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos) 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao 

prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: BANCO BRADESCO S.A, instituição de direito privado, 

inscrito no CNPJ 60.746.948/0001-12, com sede na “Cidade de Deus”, Vila 

Yara, Município e Comarca de Osasco, São Paulo, por seu Advogado 

infra- assinado , com escritório profissional à Avenidas das Embaúbas, n° 

1.403, Centro, na Comarca de Sinop/MT, onde recebe intimações e 

comunicações , vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, 

propor, com fulcro nos artigos 1.102ª e seguintes do Código de Processo 

Civil, , propor a presente AÇÃO MONITÓRIA em face de V O MADEIRAS 

LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

01.353.501/0001-14, com sede à Rodovia BR 163, Km 820, CEP 78550-000 

em Sinop/MT, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos: A empresa 

requerida, com aval do Senhor ARNALDO TEICHEIRA TURRA, CPF 

394.044.631-91, firmou em 26.12.2007 contrato de Cédula de Crédito 

Bancário Empréstimo – Capital de Giro, para pagamento em 24 parcelas, 

mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 26.01.2008 e a última 

em 26.12.2009, acrescidas dos encargos prefixados à base de 2,20% ao 

mês e demais consectários legais, tudo em conformidade com as 

cláusulas, prazos e condições ajustadas mutuamente pelas partes, 

constante no corpo do mencionado instrumento. Ocorre que a requerida 

deixou e adimplir com o pagamento a partir da prestação vencida em 

28/10/2009, tornando-se, pois, devedora do principal e dos acessórios 

que importaram até o vencimento na quantia de R$ 16.422,03, que 

devidamente corrigido, perfaz a quantia de R$ 27.182,61. Não dispondo o 

requerente de título com força executiva e tendo prova escrita de seu 

crédito, pretende a realização de seu direito material pela via da Ação 

Monitoria. Dá-se à presente o valor de R$ 27.182,61 (vinte e sete mil cento 

e oitenta e dois reais e sessenta e um reais)

Despacho/Decisão: Defiro o pedido formulado pela autora em 29.6.2015 

(fls. 86/103) e determino a busca de novos endereços dos réus VO 

Madeiras Ltda - EPP, CNPJ nº 01.353.501/0001-14, e Arnaldo Teicheira 

Turra, CPF nº 349.044.631-91, junto aos cadastros de órgãos públicos ou 

de concessionárias de serviço público à disposição do juízo.Obtidos 

novos endereços, diversos daqueles onde a citação já restou frustrada, 

cite-se nos termos do art. 249 do NCPC.Frustradas as tentativas de 

citação pessoal dos réus, cite-se por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

nos termos dos artigos 256 e 257 do CPC.Caso os réus, devidamente 

citados por edital, não apresentem resposta, desde já, com fundamento no 

artigo 72º, II, do CPC, nomeio-lhes curador especial um dos defensores 

públicos atuantes nesta comarca, que deverá ser intimado para o seu 

mister, observando-se o disposto no artigo 5º da LCE nº 146/2003.Com a 

resposta, diga a autora em 05 (cinco) dias.Cumpra-se e intimem-se.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIETTI CARDENA 

MARTINS, digitei.

Sinop, 20 de dezembro de 2017

Mari Teresinha Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 207092 Nr: 8667-59.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. C. COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEY LUIZ HEBERLE - 

OAB:15.191/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, 

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, PAULA 

SAVARIS BEE - OAB:18674-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948-MT

 Reporto-me à decisão proferida em 15.3.2017 (f. 78), que determinou à 

exequente apresentar certidão atualizada da matricula do imóvel que 

pretende a penhora exibindo prova da propriedade do referido imóvel, 

advertindo-o na forma do art. 772, II e 774, paragrafo único, do CPC.

Não obstante, em cumprimento à decisão, a exequente singelamente 

apresentou em 28.3.2017 (fls. 80/82), a renúncia da penhora do imóvel 

descrito na matricula 26.345 sob o argumento de que “o imóvel não mais 

se encontra no domínio do executado” [sic].

Em que pese o pedido formulado pela exequente em 28.3.2017 (fls. 80/82), 

pugnando pela expedição de mandado de constatação, cabe à própria 

exequente averiguar e indicar a existência de bens do devedor passíveis 

de penhora.

 Diante disso, indefiro o pedido formulado pela exequente e determino-lhe 

em 05 (cinco) dias, apresentar memória atualizada dos cálculos da dívida, 

bem como promover os atos e diligências que lhe competem.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 314194 Nr: 17106-54.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON QUADRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÍLVIO HERMINIO DE ARAÚJO CABRAL - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - 

OAB:23.145-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de Embargos de terceiro opostos por Anderson Quadro em 

01.12.2017 (f. 05) questionando a constrição judicial (penhora) do veículo 

"Toyota Hilux 4X4 SRV, prata, ano/mod 2011/2012, placas OBA 2508", 

efetivada nos autos da Execução Cód. 255408, em apenso.

Não obstante, segundo consta dos autos da Execução Cód. 255408, em 

apenso, o exequente, aqui embargado, em 22.9.2017, já havia desistido da 

penhora do referido veículo, em razão de que tal se encontra alienado 

fiduciariamente, fato não observado pelo embargante, sendo, inclusive, 

nesta data, determinada a baixa da penhora.

Diante disso, resta evidente a ausência de interesse processual do 

embargante, porquanto ao ajuizar os embargos em 01.12.2017 já não 

havia pretensão resistida por parte do embargado, razão pela qual, 

declaro extinto o processo, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Custas já recolhidas com a inicial (f. 16). Sem honorários face à ausência 

de citação.

P. R. I. C.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008305-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO VIEIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA SINOP S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Processo nº 1008305-35.2017.8.11.0015. Autor: Mauro Vieira Neves. Ré: 

Colonizadora Sinop S/A. Em que pesem as razões esposadas pelo autor, 

a simples declaração formal de que não possui condições de pagar as 

custas processuais não é absoluta, podendo ser relativizada diante do 

caso concreto (nesse sentido, STJ: AgRg no REsp nº 141.426/MG, 

Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.4.2012, p. 27.4.2012). 

Na espécie, cabe observar o disposto no art. 5º, LXXIV, da CF, uma vez 

que o pedido do autor foi embasado apenas em singela declaração de 

hipossuficiência financeira (Doc. Id. 8784495), não havendo nos autos 

documento que comprovem a sua real situação econômica e/ou atual 

rendimento mensal. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 5º, 

LXXIV, da CF c.c. 98, “caput” (a “contrario sensu”), 321, “caput”, do CPC e 

em observância às orientações da CGJ (ofícios circulares nº 

341/2013-CSC/CGJ e 708/2013-CSC/CGJ), indefiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita formulado pelo autor, por não estar comprovada sua 

hipossuficiência financeira, facultando-lhe, em 15 (quinze) dias, 

complementar a inicial com o comprovante de recolhimento das custas e 

taxas processuais. Intimem-se. Sinop/MT, 23 de janeiro de 2018. Mario 

Augusto Machado Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009281-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AILTON DA SILVA ROMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ROMAO OAB - MT22001/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Processo nº 1009281-42.2017.8.11.0015. Autor: José Ailton da Silva 

Romão. Ré: Banco Santander (Brasil) S/A. Cuida-se de ação declaratória 

c.c. indenizatória ajuizada em 03.8.2017 via sistema informatizado “PJe” 

por José Ailton da Silva Romão em face do Banco Santander (Brasil) S/A. 

Todavia, compulsando os autos, constata-se que a petição inicial foi 

endereçada para o juízo da 7ª Vara Cível local (Juizado Especial), sendo o 

processo equivocadamente distribuído perante este juízo da 2ª Vara Cível 

local. Nessa situação, em observância aos princípios da economia e da 

celeridade processual, à luz do disposto no art. 8º do CPC, determino a 

remessa dos autos ao juízo da 7ª Vara Cível local, com as devidas 

anotações no sistema informatizado “PJe”. Cumpra-se e intimem-se. 

Sinop/MT, 23 de janeiro de 2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009534-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL JOSE FERMINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1009534-30.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

JOEL JOSE FERMINO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos, etc... 

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, além das já 

constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo digam 

sobre a possibilidade de conciliação. Com ou sem a manifestação as 

partes, conclusos para proferir despacho saneador, ou, se for o caso, 

julgar antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005638-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MACRO AGRONEGOCIOS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRIQUE BONETTI OAB - MT22803/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON FRANCA (EXECUTADO)

LUAN RENATO DA ROZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1005638-76.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: 

MACRO AGRONEGOCIOS EIRELI - EPP EXECUTADO: LUAN RENATO DA 

ROZA, JEFERSON FRANCA Vistos, etc. Pelo que se depreende dos autos, 

apenas o executado Jefferson foi citado, ID 9045094, enquanto que a 

Carta Precatória de citação do devedor Luan foi devolvida sem o devido 

cumprimento, uma vez que o exequente não procedeu ao recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, ID 9807561. Pelo exposto, defiro o pedido 

ID 9992609 e determino se expeça nova missiva a fim de citar o executado 

Luan Renato da Roza, nos termos do despacho inicial, consignando que 

atualmente o débito perfaz 139.713 kg de arroz. Com relação à petição ID 

10442420, poderá o exequente incluir a quantia de R$ 69.454,00 no débito 

exequendo no momento oportuno, ou seja, após eventual liquidação da 

obrigação e conversão da execução para entrega de coisa incerta para 

execução por quantia certa. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008771-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR RODRIGUES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1008771-29.2017.8.11.0015 AUTOR: VALMIR 

RODRIGUES DE LIMA RÉU: BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Vistos, etc... Especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir, além das já constantes dos autos, esclarecendo qual 

a sua finalidade, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão, e no mesmo prazo digam sobre a possibilidade de conciliação. 

Com ou sem a manifestação as partes, conclusos para proferir despacho 

saneador, ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000413-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ELI AMOROSO E SILVA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000413-41.2018.8.11.0015 AUTOR: 

CLAUDIO ELI AMOROSO E SILVA - EPP RÉU: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos, etc... Intime-se a autora para que cumpra o disposto no art. 319, VII 

do CPC, manifestando o seu interesse ou não na audiência de conciliação, 

bem como cumpra o disposto no art. 3º, § 2º da Lei Estadual nº 7603/01 e 

no art. 463 da CNGC no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da 

justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 168521 Nr: 3491-70.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARBAS DE AQUINO DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS LEMANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO MACIEL - 

OAB:5983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍZ WERNER - OAB:MT/ 6298-A, MARCOS 

LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 PROCESSO Nº 3491-70.2012

VISTOS, ETC...

 Considerando a notícia do falecimento do requerido, nos termos do art. 

313, I do CPC, suspendo o curso do processo pelo prazo de dois meses e 

determino a intimação do requerente para que cumpra o disposto nos 

artigos 110 e 313, § 2º, I do mesmo diploma legal, no prazo acima 

consignado, sob pena do processo permanecer no estado em que se 

encontra.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 266000 Nr: 7089-90.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON LUIS BORDIGNON DE QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO COCATTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIAN DOS SANTOS - OAB:MT 

19.016-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967, JOSE 

ANTONIO BIAZÃO BASSO - OAB:21.707-MT

 Processo nº 7089-90.2016

Vistos, etc...

 Diante do certificado às fls. 41, determino que se intime pessoalmente o 

exequente para que dê prosseguimento ao feito em cinco dias, sob pena 

de extinção.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 109934 Nr: 2306-02.2009.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. V. DA COSTA E CIA LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 Processo nº 2306-02.2009

Vistos, etc.

Intime-se o requerido para que se manifeste sobre a petição e documentos 

de fls. 96/106 no prazo de cinco dias, e após, façam-me os autos cls. 

para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 127175 Nr: 6389-27.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VV DA COSTA E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B

 Processo nº 6389-27.2010

Vistos, etc...

Intime-se o executado para que cumpra o disposto na sentença proferida 

nestes autos, fls. 92/95, na forma como requerida às fls. 100/102, sob 

pena de aplicação da multa de 10% sobre o valor da condenação e mais 

honorários de segunda fase.

Fica o devedor advertido de que transcorrido o prazo acima fixado sem o 

adimplemento da obrigação, inicia-se o prazo de 15 dias para a 

apresentação da impugnação ao cumprimento da sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação, art. 525 do CPC.

Em caso de pagamento, façam-me os autos cls. para extinção, caso 

contrário, expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para a garantia da dívida, art. 

523, § 3º do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 220861 Nr: 172-89.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDMDCGL, DF, VDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO REBELLATO 

ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Processo nº 172-89.2015

Vistos, etc...

Intime-se o autor para que se manifeste sobre a petição e documentos de 

fls. 222/248 em cinco dias, e após façam-me os autos cls. para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 316422 Nr: 528-79.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMIA MATOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RENATO DE 
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OLIVEIRA - OAB:15.533/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando o envio do instrumento do 

mandato conferido ao advogado, eis que trata-se de cópia essencial para 

o cumprimento da missiva, nos termos do art. 260 do CPC.

 Com a juntada, cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente 

cópia de Mandado.

 Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens.

 Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecata.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 95647 Nr: 2704-80.2008.811.0015

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONES ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, PAULO CELSO POMPEU - OAB:129.933/SP, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Estando provado que o bem não se encontra em poder do Devedor 

Fiduciante, JULGO PROCEDENTE a ação para determinar que o Requerido 

entregue o bem inicialmente descrito e alienado fiduciariamente ao Credor 

(uma motocicleta da marca Suzuki, modelo En 125 Yes Na, chassi nº 

9CDNF41LJ8M100344, ano 2008, cor Preta), no prazo de 24 horas ou 

deposite o seu equivalente em dinheiro. Fixo o equivalente em dinheiro à 

importância de R$ 3.007,00 (três mil e sete reais), valor de mercado do 

bem (tabela FIPE), por ser menos oneroso para o Devedor, com juros e 

correção monetária a partir da data desta sentença até o efetivo 

pagamento.Condeno o Requerido nas custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais).Após o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 

dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se, porém, caso haja manifestação 

dentro do período de 06 meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a 

parte. Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de 

multa de 10% sobre o valor da condenação e honorários de segunda 

fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 22 de janeiro de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 101287 Nr: 8294-38.2008.811.0015

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGUA DA VIDA - CÓPIAS, ALUGUEL E MANUTENÇÃO 

DE MÁQUINAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A - OI TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B, SEBASTIÃO JANN - OAB:8730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Diante dessas inconsistências e não havendo prova efetiva do quanto se 

deve, até porque, como dito, a requerida não respondeu os 

questionamentos da autora, o melhor é dar credibilidade a palavra desta, 

pois ela demonstra de forma bastante simples que só é devedora da 

importância de R$ 608,38.Pelo exposto, e considerando que o depósito foi 

efetuado na forma como pactuada, com fundamento nos arts. 539, 542, I, 

do N.C.P.C., e arts. 334 e 335, I, do C.C., julgo procedente a presente ação 

de consignação em pagamento, para declarar extinta as obrigações 

referentes ao contrato celebrado entre as partes no dia 28.01.2006, 

contrato agrupador nº 501.557.501-3, ficando o depósito a disposição da 

requerida.Condeno a requerida nas custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do § 8º 

do art. 85 do C.P.C. Não havendo recurso, expeça em favor da requerida 

o competente Alvará de Levantamento.Pelas mesmas razões de fato e de 

direito, julgo procedente a medida cautelar incidental proposta pelas Águas 

da Vida contra a Brasil Telecom S/A, tornando definitiva a liminar 

concedida. Com o trânsito em julgado, oficie-se aos órgãos de proteção ao 

crédito, dando-lhes ciência desta decisão, e para que excluam 

definitivamente o nome da autora do rol de inadimplentes com relação aos 

contratos elencados às fls. 27. Condeno a requerida nas custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil 

reais). Traslade-se cópia desta sentença para os autos do Pro. nº 

628/2009. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

interessa pelo prazo de 15 dias, e permanecendo silente, arquive-se. 

Caso haja requerimento para cumprimento da sentença no prazo de 06 

meses, desarquivem-se os autos, sem custas para as 

partes.P.R.I.C.Sinop, 09 de janeiro de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO.Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 105681 Nr: 13354-89.2008.811.0015

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12410-A, 

SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Estando provado que o bem não se encontra em poder do Devedor 

Fiduciante, JULGO PROCEDENTE a ação para determinar que o Requerido 

entregue o bem inicialmente descrito e alienado fiduciariamente ao Credor 

(uma motocicleta da marca Suzuki, modelo En 125 Yes Na, chassi nº 

9CDNF41LJ7M064619, ano 2007, cor Prata), no prazo de 24 horas ou 

deposite o seu equivalente em dinheiro. Fixo o equivalente em dinheiro à 

importância de R$ 2.797,00 (dois mil, setecentos e noventa e sete reais), 

valor de mercado do bem (tabela FIPE), por ser menos oneroso para o 

Devedor, com juros e correção monetária a partir da data desta sentença 

até o efetivo pagamento.Condeno o Requerido nas custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais).Após o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo 

prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se, porém, caso haja 

manifestação dentro do período de 06 meses, desarquive-se os autos, 

sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da sentença, 

intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no prazo de 15 

dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação e 

honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 22 de janeiro de 2018. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 308506 Nr: 13750-51.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA BRAGANÇA ELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dis:

a) efetuar o pagamento da importância de R$ 84,00 referente 

RESSARCIMENTO diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça,conforme 

solicitado à fl. 20, devendo a referida importância ser paga na forma 

disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de 

Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 
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Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”;

b) manifestar sobre certidão de fl. 20 (o bem não foi encontrado para 

penhora).

Advertência: Caso não haja manifestação, em trinta dias a carta precatória 

será devolvida sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 22984 Nr: 507-65.2002.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE NILDO FRANTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABIXI VEÍCULOS LTDA, HETTO FLECK, GENY 

MAZZUTTI, AGENOR ZANELLA, ADENIS PASQUALETTO, RENI CARLOS 

ZANDONAI, LEONILDO ALVES CORREIA, EVERALDO LIBELATO 

STANGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:9511-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃo do EXEQUENTE para em cinco dias:

a) manifestar diretamente no Juízo deprecado sobre certidão de fl. 308 

verso;

b) manifestar quanto à devolução da carta precatória (fls. 310 a 316);

c) dar andamento na carta precatória conforme solicitado às fls. 317 a 

321.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 9407 Nr: 324-70.1997.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO ROBERTO DALMASO, ADALBERTO 

DALMASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/20007-CGJ/MT, 

intimo a parte autora para em cinco dias manifestar, tendo em vista que a 

carta precatória foi devolvida sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 108412 Nr: 761-91.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/BA 1095-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

EXEQUENTE para em cinco dias dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção e arquivamento, tendo em vista que decorreu o prazo de 

suspensão requerido na petição de fl. 98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 157269 Nr: 4391-87.2011.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO & PEDROLO LTDA-ME, ARQUILEU 

ANTONIO PEDROLO, ALYNNE STEPHANIE WEISS ALBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O - MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir além 

das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 233039 Nr: 7471-20.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DE OLIVEIRA DIAS, EDNEI PAES NANTES, 

MARCELO LINCOLN ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LINCOLN ALVES SILVA, CARLOS 

DE OLIVEIRA DIAS, EDNEI PAES NANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ROBALINHO ESTEVAM 

MORETTI - OAB:13.539 MT, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - 

OAB:7330/MT, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, ELPÍDIO 

MORETTI ESTEVAM - OAB:MT/4.877-A, OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330/MT, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:, OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 INTIMAÇÃO das partes de que na carta precatória de nº 

10202-40.2017.811.0040, que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca 

de Sorriso-MT foi designada audiência para 07/03/2018, às 16:30 horas, 

para inquirição da testemunha.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 10858 Nr: 668-46.2000.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENECE PARTS PEÇAS PARA TRATORES E 

SERVIÇOS LTDA, PAULO MÁRCIO PIMENTEL, PAULO PIMENTEL, MÁRCIA 

RAQUEL PIMENTEL KERBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO SAULO DA SILVA 

COLMATI - OAB:OAB/MT 5.424-B

 Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor, para, em cinco dias dar 

andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento, juntando 

cálculo atualizado do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 21597 Nr: 5491-29.2001.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CARGILL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONES ALENCAR GANZER, LEONÉRCIO 

GARCIA DE ANDRADE, LÚCIA MARIA DOS SANTOS ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

EXEQUENTE para em cinco dias dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção e arquivamento, tendo em vista que decorreu o prazo de 

suspensão requerido na petição de fl. 267.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 87993 Nr: 5403-78.2007.811.0015
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO ENGERLHARD ZIMPEL, ELTON 

RENATO HOLLEMBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:MT/9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, 

Robson Huilson Broch Colli - OAB:14802

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo o 

EXEQUENTE para em cinco dias dar andamento ao feito, tendo em vista 

que decorreu o prazo de suspensão requerido na petição de fl. 177.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 177361 Nr: 13154-43.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CLEDECIR ÁVILA CONTREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 INTIMAÇÃO das PARTES para em quinze dias manifestarem sobre 

proposta de honorários periciais de fl. 125 (R$1.200,00).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 204973 Nr: 6980-47.2014.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIARA MOTORS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. LUIZ SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo a 

AUTORA para em cinco dias juntar cálculo atualizado do débito, bem como 

os comprovantes de depósito das diligências.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 266235 Nr: 7235-34.2016.811.0015

 AÇÃO: Habilitação para Adoção->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DET, EPT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE DE PAULA 

CARNEIRO - OAB:19366-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, restando demonstrado que os requerentes satisfazem os 

requisitos legais da adoção, não se revelando qualquer incompatibilidade 

com a natureza da medida, DEFIRO o pedido inicial e, consequentemente, 

determino a inscrição de D.E.T. e E.P.T. no cadastro de pretendentes à 

adoção, devendo ser preenchido pela Sra. Gestora o respectivo 

formulário, remetendo-se cópia à CEJA para inclusão dos dados pessoais 

dos pretendentes no Cadastro Geral Unificado. Providencie-se a inclusão 

no CNA, instituído pelo CNJ.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Defiro o pedido de fl. 57v e, por conseguinte, determino o 

desentranhamento de fls. 46/56 e a respectiva juntada nos autos sob 

código 290661.Após as providências necessárias, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 158313 Nr: 5494-32.2011.811.0015

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTDDDCEDA-, ACP, VHPQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RQN, MFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Fernando Alves dos 

Santos - OAB:11434/MT

 Vistos em correição.

1. Considerando que as questões afetas aos menores Ana Clara e Victor 

Hugo estão sendo apreciadas nos autos em apenso (código 158842), não 

se avista a necessidade do prosseguimento do feito.

2. Com efeito, os menores não mais se encontram em situação de risco e 

estão sob a responsabilidade dos tios, que ingressaram com ação de 

adoção, razão pela qual houve a perda superveniente do objeto da 

presente medida de proteção.

3. Assim, determino o ARQUIVAMENTO da presente medida de proteção, 

com as baixas e cautelas de praxe.

4. Translade-se fotocópia integral destes autos (inclusive capa) ao 

processo em apenso (código 158842) e, em seguida, arquive-se, 

observadas as formalidades legais.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 211518 Nr: 12161-29.2014.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPBDS, PBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento na Lei n. 5.478/68, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, 

condeno o requerido D. da S. a pagar mensalmente à filha M.P.B. da S., 

alimentos no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, 

acrescidos de metade das despesas médicas, odontológicas, 

farmacêuticas e de material escolar, não acobertada pela rede pública, até 

o dia 10 (dez) de cada mês. Por conseguinte, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Uma vez que não se pode presumir a condição de 

necessidade financeira da parte ré, deixo de conceder-lhe a justiça 

gratuita e condeno-lhe ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios que arbitro, nos termos do art. 85, 

§ 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 216747 Nr: 16142-66.2014.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIZA EMANUELY DALAZEM 

PEREIRA - OAB:MT 15.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, § 1º).

2. Havendo manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

3. Em não sendo localizada, intime-a, por edital, com o prazo de 20 (vinte) 

dias, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, art. 

485, § 1º).
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4. Decorrido o prazo do edital, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 261647 Nr: 4671-82.2016.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFM, DDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento a determinação de fls.37/38, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 02 de abril de 2018 as 

17h,, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a audiência será 

feita na pessoa de seu advogado).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 273805 Nr: 12270-72.2016.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento a determinação de fls.117, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 30 de janeiro de 2018 as 

16h30min., conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a audiência será 

feita na pessoa de seu advogado).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 12690 Nr: 2408-39.2000.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI PETRAZZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEI PETRAZZINI (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:11316-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Em razão da inércia da inventariante, aguarde-se no arquivo provisório 

nova manifestação dos interessados.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 166011 Nr: 807-75.2012.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EH, KCDL, KCDL, CCDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNADETE CRECÊNCIO 

LAURINDO - OAB:MT/12.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Em razão da Fazenda Pública Estadual ter informado que o veículo tipo 

motocicleta, marca Yamaha, modelo YBR 125 K, ano de fabricação/modelo 

2007/2008, chassi 906KE092080160122, placa NJM 6179, não foi 

elencado na Declaração do Imposto Sobre Transmissão “Causa Mortis” e 

Doação – ITCMD n.º 36.836, referente ao presente procedimento de 

inventário, determino:

a) a intimação da inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte 

aos autos fotocópia da Declaração do Imposto Sobre Transmissão “Causa 

Mortis” e Doação – ITCMD n.º 36.836, referente ao presente procedimento 

de inventário, sob pena de preclusão, caso tenha elencado no citado 

documento o referido veículo;

b) a intimação da inventariante para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

retifique a Declaração do Imposto Sobre Transmissão “Causa Mortis” e 

Doação – ITCMD n.º 36.836, referente ao presente procedimento de 

inventário, sob pena de arquivamento dos autos, caso não tenha elencado 

no citado documento o referido veículo.

2. Após o cumprimento dos itens 1.a ou 1.b, retornem-me os autos 

conclusos para a prolação de decisão.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 232449 Nr: 7124-84.2015.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNA, VNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO 

CARATTI DE OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento a determinação de fls.18/19, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 02 de abril de 2018 as 

16h,, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a audiência será 

feita na pessoa de seu advogado).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 242204 Nr: 13515-55.2015.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LKLM, NLDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - 

OAB:14003-MT, Clarisse Odete Faccio Fronza - OAB:14.928/MT, LUIZ 

GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - OAB:16.666/A, NAYARA MOURA 

FEITOZA - OAB:OAB/MT.021.119O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento a determinação de fls. 36, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 31 de janeiro de 2018 as 

15h30min., e conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a audiência será 

feita na pessoa de seu advogado).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 249963 Nr: 18296-23.2015.811.0015

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CABRAL DE OLIVEIRA, SILVANA CAVALCANTE 

DE OLIVEIRA, SUZANA DE OLIVEIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA - 
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ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:OAB/MT.15.847, RAFAEL EDUARDO BABINSKI - OAB:OAB/MT 

18584, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Intime-se a inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste qual o seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito, em razão de:

a) os bens móveis que poderiam ser partilhados no presente procedimento 

judicial foram partilhados no procedimento extrajudicial;

b) o bem imóvel só poderá ser partilhado em futuro procedimento de 

sobrepartilha.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 267872 Nr: 8272-96.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRL, LAL, MF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO 

CARATTI DE OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento a determinação de fls.30, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 31 de janeiro de 2018 as 

14h, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a audiência será 

feita na pessoa de seu advogado).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 270882 Nr: 10366-17.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SOARES - 

OAB:16.021-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento a determinação de fls. 40/41, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 31 de janeiro de 2018 as 

15h, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a audiência será 

feita na pessoa de seu advogado).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 316216 Nr: 359-92.2018.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HCDC, MNVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS-M, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILDA VITOR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 24.191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 300, “caput”, do Código de Processo 

Civil, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, na modalidade 

tutela antecipada e, por conseguinte, determino que os requeridos Estado 

de Mato Grosso e Município de Sinop/MT, forneçam a requerente Ellen 

Cristina da Cunha Vieira, no prazo de 15 (quinze) dias, URC MED B PLUS, 

DA EMPRESA CMW SAÚDE, 3,5 (TRÊS LATAS E MEIA) POR MÊS, 

enquanto a mesma necessitar, conforme receituário médico acostados 

aos autos, sob pena de bloqueio judicial.Consigno ainda, que caso os 

requeridos transgridam o preceito constante no parágrafo anterior, 

poderão sofrer futura responsabilização civil, criminal e administrativa na 

hipótese da autora sofrer algum prejuízo em razão do descumprimento ou 

cumprimento tardio da presente ordem judicial.Notifique-se o Secretário 

Estadual de Saúde, os Coordenadores da CAF, GEMEX e COREG, todos 

da SES/MT, o Secretário Municipal de Saúde e o Diretor do Escritório 

Regional de Sinop, para o devido cumprimento desta decisão.Com fulcro 

no artigo 334, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, dispenso 

audiência de conciliação ou mediação.Citem-se os requeridos para 

responder em 30 (trinta) dias. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344 do CPC). Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 127451 Nr: 6665-58.2010.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALINA XAVIER MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO XAVIER MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO C. MELGAREJO DE 

VARGAS - OAB:OAB/MT 7429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, acolho o pedido e, por conseguinte, determino a 

expedição de alvarás judiciais, independentemente do trânsito em julgado 

da presente sentença, autorizando:a) os herdeiros Ana Flávia Elisama 

Teixeira Martins, Keili Dalvania Teixeira Martins, Keili Daiane Teixeira 

Martins, Daniela Xavier Martins, Daniel Xavier Martins e Dalina Xavier 

Martins, individualmente, a efetuar o saque da sua quota no saldo da conta 

individual do Fundo de Participação PIS-PASEP, em nome de João Xavier 

Martins, anteriormente inscrito no CPF sob o n.º 651.772.661-68;b) as 

herdeiras Tainara Lino Martins e Tainá Lourenço Martins, individualmente, 

a efetuar, cada uma, o saque de 50% (cinquenta por cento) da quota do 

herdeiro Dileone Teixeira Martins no saldo da conta individual do Fundo de 

Participação PIS-PASEP, em nome de João Xavier Martins, anteriormente 

inscrito no CPF sob o n.º 651.772.661-68;c) a herdeira Dalina Xavier 

Martins, individualmente, a efetuar o saque da quota da herdeira Keli 

Dariana Teixeira Martins no saldo da conta individual do Fundo de 

Participação PIS-PASEP, em nome de João Xavier Martins, anteriormente 

inscrito no CPF sob o n.º 651.772.661-68, cujos valores deverão ser 

depositados em caderneta de poupança em nome da herdeira Dalina 

Xavier Martins, e permanecerem depositados até requerimento de 

levantamento a ser formulado pela própria herdeira Keli Dariana Teixeira 

Martins.Prestação de contas do alvará judicial referente à herdeira Keli 

Dariana Teixeira Martins no prazo de 90 (noventa) dias.Sem 

custas.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Certificado o 

trânsito em julgado e prestadas as contas do alvará judicial referente à 

herdeira Dalina Xavier Martins, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.Sinop-MT, 08 de janeiro de 2018.Cleber Luis Zeferino de PaulaJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 155993 Nr: 3149-93.2011.811.0015

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AODS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS ARTHUR MARAGNO 

DINIZZ - OAB:22.471-MT, RODRIGO RIBAS COUTO - OAB:147479/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Converto o presente procedimento de inventário em arrolamento. 

Retifique-se o registro e a autuação.

2. Após, lavre-se termo de renúncia à herança em nome do herdeiro 

Valdemir da Silva.

3. Na sequência, intime-se a inventariante para que, no prazo de 05 

(cinco) dias:

a) assine o termo de renúncia à herança em nome do herdeiro Valdemir da 

Silva, sob pena de arquivamento dos autos;

b) junte aos autos a certidão negativa estadual e o comprovante de 
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pagamento do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação – 

ITCMD, sob pena igualmente de arquivamento dos autos.

4. Ao final, retornem-me os autos conclusos para a prolação de sentença.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 158028 Nr: 5188-63.2011.811.0015

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTELINA TINA DA SILVA - ESPÓLIO, JOSÉ 

DANIEL DA SILVA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:10924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro o primeiro pedido formulado pelo inventariante à fl. 112.

2. Indefiro o segundo pedido formulado pelo inventariante à fl. 112 porque 

a emissão do documento de arrecadação do Imposto Sobre Transmissão 

“Causa Mortis” e Doação – ITCMD se trata de ato que deve ser requerido 

pelo próprio inventariante ou seus procuradores junto à Secretaria de 

Estado de Fazenda.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 163560 Nr: 11474-57.2011.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA 

- OAB:6752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Intime-se a inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) dias:

a) regularize a representação processual dos herdeiros Andressa Cristina 

da Silva Santana e Allex Maurício da Silva Santana, sob pena de 

arquivamento dos autos;

b) junte aos autos petição informando o nome, o estado, a idade, o 

endereço eletrônico e a residência dos herdeiros Jeovane Maurício de 

Souza, Jonilson Marcos Santana e Antônio Sérgio Santana, sob pena 

igualmente de arquivamento dos autos.

2. Após a regularização da representação processual e da juntada da 

petição, defiro os pedidos formulados pela Procuradora do Estado na 

petição de fls. 37/38.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 177738 Nr: 13568-41.2012.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RK-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

desistência da ação (fl. 20).

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito.

3. Sem custas.

 4. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 196632 Nr: 18356-64.2013.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELIA MARIA NEUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO NEUMANN - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Intime-se a inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) dias:

a) regularize a representação processual dos herdeiros Zilton Neumann, 

Fabiane Neumann, Fabiele Neumann, Zenilton Neumann e Inácio Alberto 

Neumann, sob pena de arquivamento dos autos;

b) junte aos autos as Certidões de Nascimento ou de Casamento dos 

herdeiros Zilton Neumann, Zenilton Neumann e Inácio Alberto Neumann, 

sob pena igualmente de arquivamento dos autos.

2. Após a regularização da representação processual e da juntada das 

Certidões de Nascimento ou de Casamento, defiro os pedidos formulados 

pela Procuradora do Estado no § 1º de fl. 38.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 217380 Nr: 16568-78.2014.811.0015

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDERLICE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAUANNA DOS SANTOS - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Converto o presente procedimento de inventário em arrolamento. 

Retifique-se o registro e a autuação.

2. Na sequência, intime-se a inventariante para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, junte aos autos a certidão negativa estadual e o comprovante 

de pagamento do Imposto Sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação – 

ITCMD, sob pena de arquivamento dos autos.

3. Após a juntada da certidão negativa estadual e do comprovante de 

pagamento do Imposto Sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação – 

ITCMD, retornem-me os autos conclusos para a prolação de sentença.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 259280 Nr: 3251-42.2016.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADST, JGT, GCT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro parcialmente o pedido formulado pela autora à fl. 32 e, por 

conseguinte, determino a expedição de ofício ao Sicredi Celeiro MT para 

que informe o saldo da conta capital do associado José Tiesen, 

anteriormente inscrito no CPF sob o n.º 361.549.461-04, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

2. Após a juntada das informações, vista dos autos à Defensoria Pública 

e, sucessivamente, ao Ministério Público.

3. Ao final, retornem-me os autos conclusos para a prolação de decisão.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 278719 Nr: 15249-07.2016.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 
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Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDSS, JECDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA B. MOREIRA 

MUNIZ - núcleojurídicofasip - OAB:OAB/MT 20.339-O, ALINE EVELLIN 

MARCON - FASIP (Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, 

CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - 

OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - 

OAB:16.666/A, NAYARA MOURA FEITOZA - OAB:OAB/MT.021.119O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento a determinação de fls.27, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 30 de janeiro de 2018 

as15h,, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a audiência será 

feita na pessoa de seu advogado).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 294338 Nr: 4943-42.2017.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHUAN ANDRADE RIBEIRO TORRES, PRISCILA 

RAFAELHE ANDRADE TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA DOS SANTOS BORGES - 

OAB:21.117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Preliminarmente, intime-se a parte autora, por meio de sua advogada, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este Juízo, qual o tempo 

de duração do tratamento, sob pena de preclusão.

2. Considerando as informações contidas às fls. 44/48, revogo em parte a 

decisão de fl. 43/43-verso.

3. Destarte, DETERMINO O BLOQUEIO de valores na conta do Estado de 

Mato Grosso, referente a 2 (dois) Intensivos Pediasuit e 4 (quatro) 

Manutenções Pediasuit, o que equivale a 6 (seis) meses de tratamento 

fisioterapêutico, totalizando o valor de R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e 

quatrocentos reais), consignado que cada Intensivo Pediasuit custa R$ 

12.000,00 (doze mil reais) e cada Manutenção Pediasuit custa R$ 3.600,00 

(três mil e seiscentos reais).

3.1. Notifique-se o fornecedor do tratamento (fl. 31) para que providencie 

e forneça os procedimentos à parte autora de acordo com o receituário 

médico, independente de prévio depósito judicial, com urgência.

4. Após a realização dos procedimentos com o particular, deverá a parte 

autora apresentar nota fiscal, bem como informar o número da conta para 

transferência dos valores constritos, no prazo de 05 (cinco) dias.

5. Apresentada a nota fiscal, determino a intimação do Estado de Mato 

Grosso, via mandado, ao Diretor do Escritório Regional de Saúde em 

Sinop/MT, bem como da Procuradoria-Geral do Estado e da Auditoria Geral 

do Estado (AGE), realizada por carta, com aviso de recebimento e, ainda, 

do Município de Sinop (via mandado), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestem-se nos autos acerca da prestação de contas, de acordo 

com o art. 11, § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT.

6. Após, voltem-me os autos conclusos para aperfeiçoamento do bloqueio.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003125-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FARIAS DE MOURA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003125-38.2017.8.11.0015 AUTOR: 

FERNANDO FARIAS DE MOURA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Revogo a decisão do Id. 9111464. II - 

Compulsando os autos, verifico que não obstante INTIMADA, o (s) 

Requerido (s) não vem cumprindo o COMANDO JUDICIAL; III - Assim, para 

que não haja maiores dissabores e sobre tudo risco de se agravar a 

saúde da parte Requerente/Exequente pela falta do fármaco, DETERMINO 

o BLOQUEIO na conta do ESTADO de MATO GROSSO, devendo ser 

efetivada no valor do menor orçamento apresentado pela Defensoria 

Pública no Id. 8855473, na quantidade equivalente ao período de 12 (doze) 

meses de tratamento. Tal providência se mostra necessária, eis que o 

bloqueio mensal para atender pleitos como o da parte Autora, além de 

abarrotar o Judiciário com demandas intermináveis que ficam no “vai e 

vem Gabinete – Secretaria da Vara”, ainda atrasam a entrega dos insumos 

aos necessitados, fazendo-os enfrentar uma verdadeira batalha mensal 

para consecução de seu medicamento. IV – Inobstante, decorrido este 

período (doze meses) a parte Autora deverá ser INTIMADA para trazer 

aos autos DOCUMENTOS que comprovem a necessidade da continuidade 

no tratamento, bem como, novos ORÇAMENTOS, para ULTERIORES 

DELIBERAÇÕES. V – NOTIFIQUE-SE a respectiva Farmácia (Rede Maria´s 

Matriz, Id 8855473) para que forneça o medicamento (equivalente aos 

doze meses de tratamento) vindicado pelo(a) Autor(a) e informe no prazo 

mais exíguo possível nos autos o nº da conta para transferência da 

quantia BLOQUEADA (R$ 501,00x 12 meses= 6012,00 (seis mil e doze 

reais), o que desde já fica autorizado ser procedido mediante ALVARÁ de 

LIBERAÇÃO; VI - Considerando que o sistema BACEN JUD, via de regra, 

demanda o lapso temporal de 03 (três) dias para apresentar detalhamento 

sobre o BLOQUEIO, DETERMINO o CUMPRIMENTO do item “IV” enquanto 

aguarda-se resposta das instituições bancárias, dada a GRAVIDADE do 

quadro CLÍNICO da PARTE AUTORA; VII – Após a NOTIFICAÇÃO, 

façam-me os autos em conclusão com urgência para o aperfeiçoamento 

do bloqueio judicial. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 292535 Nr: 3796-78.2017.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEIA ROBERTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 15.083-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 06/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 06 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 
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seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 271619 Nr: 10839-03.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELI MARIA SIMON REX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA - 

OAB:/MT 16512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a) requerente do despachoabaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 08/02/2017, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.DESPACHO: "VISTOS EM 

CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer maior CELERIDADE 

PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA ACIDENTÁRIA 

que tramitam perante esta Vara Especializada (6ª Vara Cível de Sinop), 

bem como CONSIDERANDO que em sua imensa maioria há NECESSIDADE 

de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de comprovar a incapacidade 

laborativa do demandante, DETERMINO a REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO 

de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS”, que 

ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, a partir das 

07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para que COMPAREÇA para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

PREVIDENCIÁRIA no dia 08 de fevereiro de 2018, a partir das 07:30hrs, no 

endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, ainda, o REQUERIDO para 

acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e APRESENTE os QUESITOS (artigo 

465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as ressalvas do artigo 466 do mesmo 

“codex”, INTIMANDO-SE, também, o REQUERENTE, para, em IGUAL 

PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e seus QUESITOS;(...) VI - 

Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no prazo de 10 (dez) dias; 

VII – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 128233 Nr: 7448-50.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA 

- OAB:6752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 05/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO. I – Visando oferecer maior 

CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA 

ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada (6ª Vara 

Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa maioria há 

NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de comprovar a 

incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a REALIZAÇÃO do “III 

MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS”, 

que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, a partir das 

07:30hrs, no Fórum desta Comarca; II – Dessa forma, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para que COMPAREÇA para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

PREVIDENCIÁRIA no dia 05 de fevereiro de 2018, a partir das 07:30hrs, no 

endereço exposto acima; III - INTIME-SE o REQUERIDO para acompanhar a 

PERÍCIA; IV - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no prazo de 10 

(dez) dias; V – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 166001 Nr: 799-98.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BEATRIZ NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B, 

MASSAKI TARUMOTO - OAB:9281-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 08/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 166419 Nr: 1230-35.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOMAR MATHEUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 06/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: “VISTOS EM CORREIÇÃO. I – Visando oferecer maior 

CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA 

ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada (6ª Vara 

Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa maioria há 

NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de comprovar a 

incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a REALIZAÇÃO do “III 

MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS”, 

que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, a partir das 

07:30hrs, no Fórum desta Comarca; II – Dessa forma, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para que COMPAREÇA para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

PREVIDENCIÁRIA no dia 06 de fevereiro de 2018, a partir das 07:30hrs, no 

endereço exposto acima; III - INTIME-SE o REQUERIDO para acompanhar a 

PERÍCIA; IV - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no prazo de 10 

(dez) dias; V – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 
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Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 197634 Nr: 693-68.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON DE ALMEIDA GAMELEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 15.083-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Visando oferecer maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante 

esta Vara Especializada (6ª Vara Cível de Sinop), bem como 

CONSIDERANDO que em sua imensa maioria há NECESSIDADE de 

REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de comprovar a incapacidade 

laborativa do demandante, DETERMINO a REALIZAÇÃO do “III MUTIRÃO de 

PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá 

nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, a partir das 07:30hrs, no 

Fórum desta Comarca;

 II – Dessa forma, INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA 

para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima;

 III - INTIME-SE o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA;

 IV - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no prazo de 10 (dez) 

dias;

V – Após, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 188985 Nr: 10295-20.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELMIRO CLÓVIS GALINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELAINE DA SILVA BARBOSA 

DE LIMA - OAB:16.619/O-MT, RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVERA 

- OAB:MT/15.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 05/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO. I – Visando oferecer maior 

CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA 

ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada (6ª Vara 

Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa maioria há 

NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de comprovar a 

incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a REALIZAÇÃO do “III 

MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS”, 

que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, a partir das 

07:30hrs, no Fórum desta Comarca; II – Dessa forma, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para que COMPAREÇA para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

PREVIDENCIÁRIA no dia 05 de fevereiro de 2018, a partir das 07:30hrs, no 

endereço exposto acima; III - INTIME-SE o REQUERIDO para acompanhar a 

PERÍCIA; IV - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no prazo de 10 

(dez) dias; V – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 190192 Nr: 11644-58.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 07/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 07 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 193350 Nr: 15112-30.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÉLIA MARIA MALAQUIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B, KARLA CRISTINA WATANABE ARCHER - 

OAB:16.468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, expeço intimação ao autor para que se manifeste no prazo de 

quinze dias, sobre a impugnação apresentada pelo Executado Municipio 

de Sinop, quanto ao pedido de cumprimento de sentença

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 193504 Nr: 15266-48.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B, KARLA CRISTINA WATANABE ARCHER - 

OAB:16.468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, expeço intimação ao autor para que se manifeste no prazo de 

quinze dias, sobre a impugnação apresentada pelo Executado Municipio 

de Sinop, quanto ao pedido de cumprimento de sentença

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 241886 Nr: 13236-69.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA CUSTODIO VELOSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DHIONNE MOURA GERALDO DA 

SILVA - ESTAGIARIO - OAB:16.572-E, ESTEVAN M. S. CONTINI - 

OAB:OAB/ MT 13.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 06/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 06 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 256734 Nr: 1801-64.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP - MT - PREVISINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE PABLO SOUZA - 

OAB:15083 O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 06/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 06 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 259401 Nr: 3330-21.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEANE DE MELO SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL - OAB:5416

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 07/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 07 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 262307 Nr: 5026-92.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANE NARA RIZZATTI MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCA RIZZATTI MANDES - 

OAB:20974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, expeço intimação ao executado para que se manifeste no 

prazo de trinta dias, quanto ao pedido de cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 125363 Nr: 4576-62.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE ANDRADE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL - OAB:5416

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 06/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 
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NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 06 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 126851 Nr: 6065-37.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALLACE IDELFONSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ISAC RIBEIRO - 

OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 05/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO. I – Visando oferecer maior 

CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA 

ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada (6ª Vara 

Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa maioria há 

NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de comprovar a 

incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a REALIZAÇÃO do “III 

MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS”, 

que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, a partir das 

07:30hrs, no Fórum desta Comarca; II – Dessa forma, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para que COMPAREÇA para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

PREVIDENCIÁRIA no dia 05 de fevereiro de 2018, a partir das 07:30hrs, no 

endereço exposto acima; III - INTIME-SE o REQUERIDO para acompanhar a 

PERÍCIA; IV - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no prazo de 10 

(dez) dias; V – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 152217 Nr: 466-83.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARI DALVA DE SOUSA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DIOLINDO DE 

FARIAS - OAB:4962-B/MT, VOLMIR RUBIM - OAB:OAB/MT 13.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 05/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO. I – Visando oferecer maior 

CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA 

ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada (6ª Vara 

Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa maioria há 

NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de comprovar a 

incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a REALIZAÇÃO do “III 

MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS”, 

que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, a partir das 

07:30hrs, no Fórum desta Comarca; II – Dessa forma, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para que COMPAREÇA para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

PREVIDENCIÁRIA no dia 05 de fevereiro de 2018, a partir das 07:30hrs, no 

endereço exposto acima; III - INTIME-SE o REQUERIDO para acompanhar a 

PERÍCIA; IV - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no prazo de 10 

(dez) dias; V – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 160364 Nr: 7750-45.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZIGUI LOOK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL - OAB:5416

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 06/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 06 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 160854 Nr: 8312-54.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RINO DE JESUS PANSIERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 05/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO. I – Visando oferecer maior 

CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA 

ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada (6ª Vara 

Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa maioria há 

NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de comprovar a 
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incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a REALIZAÇÃO do “III 

MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS”, 

que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, a partir das 

07:30hrs, no Fórum desta Comarca; II – Dessa forma, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para que COMPAREÇA para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

PREVIDENCIÁRIA no dia 05 de fevereiro de 2018, a partir das 07:30hrs, no 

endereço exposto acima; III - INTIME-SE o REQUERIDO para acompanhar a 

PERÍCIA; IV - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no prazo de 10 

(dez) dias; V – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 163859 Nr: 11783-78.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUVAN CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIM - OAB:OAB/MT 

13.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 05/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO. I – Visando oferecer maior 

CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA 

ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada (6ª Vara 

Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa maioria há 

NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de comprovar a 

incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a REALIZAÇÃO do “III 

MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS”, 

que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, a partir das 

07:30hrs, no Fórum desta Comarca; II – Dessa forma, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para que COMPAREÇA para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

PREVIDENCIÁRIA no dia 05 de fevereiro de 2018, a partir das 07:30hrs, no 

endereço exposto acima; III - INTIME-SE o REQUERIDO para acompanhar a 

PERÍCIA; IV - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no prazo de 10 

(dez) dias; V – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 166960 Nr: 1792-44.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIM - OAB:OAB/MT 

13.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 05/02/2017, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO. I – Visando oferecer maior 

CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA 

ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada (6ª Vara 

Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa maioria há 

NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de comprovar a 

incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a REALIZAÇÃO do “III 

MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS”, 

que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, a partir das 

07:30hrs, no Fórum desta Comarca; II – Dessa forma, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para que COMPAREÇA para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

PREVIDENCIÁRIA no dia 05 de fevereiro de 2018, a partir das 07:30hrs, no 

endereço exposto acima; III - INTIME-SE o REQUERIDO para acompanhar a 

PERÍCIA; IV - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no prazo de 10 

(dez) dias; V – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 169550 Nr: 4572-54.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO ALVES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - 

OAB:16050-MT, MASSAKI TARUMOTO - OAB:9281-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 05/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO. I – Visando oferecer maior 

CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA 

ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada (6ª Vara 

Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa maioria há 

NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de comprovar a 

incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a REALIZAÇÃO do “III 

MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS”, 

que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, a partir das 

07:30hrs, no Fórum desta Comarca; II – Dessa forma, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para que COMPAREÇA para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

PREVIDENCIÁRIA no dia 05 de fevereiro de 2018, a partir das 07:30hrs, no 

endereço exposto acima; III - INTIME-SE o REQUERIDO para acompanhar a 

PERÍCIA; IV - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no prazo de 10 

(dez) dias; V – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 204252 Nr: 6393-25.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSIMAR APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcenir Lima da Costa - 

OAB:17785, KEOMAR GONÇALVES - OAB:15113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 05/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO. I – Visando oferecer maior 

CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA 

ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada (6ª Vara 

Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa maioria há 

NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de comprovar a 

incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a REALIZAÇÃO do “III 

MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS”, 

que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, a partir das 

07:30hrs, no Fórum desta Comarca; II – Dessa forma, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para que COMPAREÇA para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

PREVIDENCIÁRIA no dia 05 de fevereiro de 2018, a partir das 07:30hrs, no 

endereço exposto acima; III - INTIME-SE o REQUERIDO para acompanhar a 

PERÍCIA; IV - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no prazo de 10 

(dez) dias; V – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 210548 Nr: 11438-10.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARA SILVIA ROSA DIAS - 

OAB:5421-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 07/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 07 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 219121 Nr: 17743-10.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO SCAIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 07/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 07 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 229822 Nr: 5478-39.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LEANDRO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE ANDRADE - 

OAB:19.931-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 06/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 06 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 234413 Nr: 8361-56.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL - OAB:5416

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 07/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 07 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 
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prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 243784 Nr: 14330-52.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOLORES CECÍLIA SCHONS HEMSING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:17.493-MT, ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS 

- OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 07/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 07 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 265850 Nr: 6979-91.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE DE FÁTIMA GALVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA - 

OAB:/MT 16512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 08/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 265888 Nr: 7008-44.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOIAN, ELENIR BOIAN JUNGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso de Apelação interposto pela Requerido Município de 

Sinop/MT., fls. 28/48 e pelo Estado fls. 50/58, é Tempestivo, e dispensado 

do preparo, por ser beneficiário de Justiça Gratuita (Lei 1060/50), bem 

como o recurso de Apelação interposto pelo Requerido Município de Sinop 

(fls.139), é tempestivo e estes são dispensados do preparo, pois gozam 

de isenção legal (art. 511, § 1º do CPC).

 O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 64389 Nr: 4056-78.2005.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALDOMIRO GAUDENCIO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 06/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 06 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula
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 Cod. Proc.: 77241 Nr: 5581-61.2006.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEO ALVES CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - 

OAB:16050-MT, MASSAKI TARUMOTO - OAB:9281-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL - OAB:5416

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 06/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO. I – Visando oferecer maior 

CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA 

ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada (6ª Vara 

Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa maioria há 

NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de comprovar a 

incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a REALIZAÇÃO do “III 

MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS”, 

que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, a partir das 

07:30hrs, no Fórum desta Comarca; II – Dessa forma, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para que COMPAREÇA para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

PREVIDENCIÁRIA no dia 06 de fevereiro de 2018, a partir das 07:30hrs, no 

endereço exposto acima; III - INTIME-SE o REQUERIDO para acompanhar a 

PERÍCIA; IV - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no prazo de 10 

(dez) dias; V – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 95002 Nr: 2069-02.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILIOMAR DE OLIVEIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELMA REGINA BARBERATO - 

OAB:MT/10.814-B, MASSAKI TARUMOTO - OAB:9281-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 05/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO. I – Visando oferecer maior 

CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA 

ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada (6ª Vara 

Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa maioria há 

NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de comprovar a 

incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a REALIZAÇÃO do “III 

MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS”, 

que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, a partir das 

07:30hrs, no Fórum desta Comarca; II – Dessa forma, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para que COMPAREÇA para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

PREVIDENCIÁRIA no dia 05 de fevereiro de 2018, a partir das 07:30hrs, no 

endereço exposto acima; III - INTIME-SE o REQUERIDO para acompanhar a 

PERÍCIA; IV - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no prazo de 10 

(dez) dias; V – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 118852 Nr: 11166-89.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE GONÇALVES CHARLES, IVANETE DA 

SILVA, MARILDA PALMA PEREIRA, JOSÉ LINO MANOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 CERTIFICO, que encaminho os presentes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja o autor intimado a se manifestar sobre o 

cálculo judicial apresentado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 126857 Nr: 6071-44.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT, 

WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 08/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 159598 Nr: 6906-95.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS LOPES BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 05/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO. I – Visando oferecer maior 

CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA 

ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada (6ª Vara 

Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa maioria há 

NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de comprovar a 

incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a REALIZAÇÃO do “III 

MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS”, 

que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, a partir das 

07:30hrs, no Fórum desta Comarca; II – Dessa forma, INTIME-SE a parte 
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REQUERENTE para que COMPAREÇA para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

PREVIDENCIÁRIA no dia 05 de fevereiro de 2018, a partir das 07:30hrs, no 

endereço exposto acima; III - INTIME-SE o REQUERIDO para acompanhar a 

PERÍCIA; IV - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no prazo de 10 

(dez) dias; V – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 159768 Nr: 7095-73.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIRLAINE CEBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 05/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO. I – Visando oferecer maior 

CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA 

ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada (6ª Vara 

Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa maioria há 

NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de comprovar a 

incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a REALIZAÇÃO do “III 

MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS”, 

que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, a partir das 

07:30hrs, no Fórum desta Comarca; II – Dessa forma, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para que COMPAREÇA para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

PREVIDENCIÁRIA no dia 06 de fevereiro de 2018, a partir das 07:30hrs, no 

endereço exposto acima; III - INTIME-SE o REQUERIDO para acompanhar a 

PERÍCIA; IV - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no prazo de 10 

(dez) dias; V – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 161953 Nr: 9627-20.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON RIBEIRO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, manifeste-se nos 

presentes autos, uma vez que os requeridos deixaram de apresentar 

contestações, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 163131 Nr: 11001-71.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ERILSON DOS SANTOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:OAB/MT 

5915-B, MASSAKI TARUMOTO - OAB:9281-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 06/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO. I – Visando oferecer maior 

CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA 

ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada (6ª Vara 

Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa maioria há 

NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de comprovar a 

incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a REALIZAÇÃO do “III 

MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS”, 

que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, a partir das 

07:30hrs, no Fórum desta Comarca; II – Dessa forma, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para que COMPAREÇA para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

PREVIDENCIÁRIA no dia 06 de fevereiro de 2018, a partir das 07:30hrs, no 

endereço exposto acima; III - INTIME-SE o REQUERIDO para acompanhar a 

PERÍCIA; IV - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no prazo de 10 

(dez) dias; V – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 163625 Nr: 11545-59.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA LEANDRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA 

- OAB:6752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 05/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO. I – Visando oferecer maior 

CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA 

ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada (6ª Vara 

Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa maioria há 

NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de comprovar a 

incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a REALIZAÇÃO do “III 

MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS”, 

que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, a partir das 

07:30hrs, no Fórum desta Comarca; II – Dessa forma, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para que COMPAREÇA para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

PREVIDENCIÁRIA no dia 05 de fevereiro de 2018, a partir das 07:30hrs, no 

endereço exposto acima; III - INTIME-SE o REQUERIDO para acompanhar a 

PERÍCIA; IV - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no prazo de 10 

(dez) dias; V – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 165157 Nr: 13064-69.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENDE CASTRO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARA SILVIA ROSA DIAS - 

OAB:5421-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 05/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO. I – Visando oferecer maior 

CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA 

ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada (6ª Vara 

Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa maioria há 
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NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de comprovar a 

incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a REALIZAÇÃO do “III 

MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS”, 

que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, a partir das 

07:30hrs, no Fórum desta Comarca; II – Dessa forma, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para que COMPAREÇA para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

PREVIDENCIÁRIA no dia 05 de fevereiro de 2018, a partir das 07:30hrs, no 

endereço exposto acima; III - INTIME-SE o REQUERIDO para acompanhar a 

PERÍCIA; IV - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no prazo de 10 

(dez) dias; V – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 173369 Nr: 8563-38.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO SCHMITT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 08/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 197634 Nr: 693-68.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON DE ALMEIDA GAMELEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 15.083-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 05/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO. I – Visando oferecer maior 

CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA 

ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada (6ª Vara 

Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa maioria há 

NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de comprovar a 

incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a REALIZAÇÃO do “III 

MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS”, 

que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, a partir das 

07:30hrs, no Fórum desta Comarca; II – Dessa forma, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para que COMPAREÇA para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

PREVIDENCIÁRIA no dia 05 de fevereiro de 2018, a partir das 07:30hrs, no 

endereço exposto acima; III - INTIME-SE o REQUERIDO para acompanhar a 

PERÍCIA; IV - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no prazo de 10 

(dez) dias; V – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 197749 Nr: 801-97.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO NASCIMENTO FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHN LINCOLN SANTOS 

TEIXEIRA - OAB:MT/16.853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 05/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO. I – Visando oferecer maior 

CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA 

ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada (6ª Vara 

Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa maioria há 

NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de comprovar a 

incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a REALIZAÇÃO do “III 

MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS”, 

que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, a partir das 

07:30hrs, no Fórum desta Comarca; II – Dessa forma, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para que COMPAREÇA para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

PREVIDENCIÁRIA no dia 05 de fevereiro de 2018, a partir das 07:30hrs, no 

endereço exposto acima; III - INTIME-SE o REQUERIDO para acompanhar a 

PERÍCIA; IV - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no prazo de 10 

(dez) dias; V – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 206255 Nr: 7956-54.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DE OLIVEIRA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416-MT

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 05/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO. I – Visando oferecer maior 

CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA 

ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada (6ª Vara 

Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa maioria há 

NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de comprovar a 

incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a REALIZAÇÃO do “III 

MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS”, 

que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, a partir das 

07:30hrs, no Fórum desta Comarca; II – Dessa forma, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para que COMPAREÇA para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 
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PREVIDENCIÁRIA no dia 05 de fevereiro de 2018, a partir das 07:30hrs, no 

endereço exposto acima; III - INTIME-SE o REQUERIDO para acompanhar a 

PERÍCIA; IV - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no prazo de 10 

(dez) dias; V – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 213176 Nr: 13572-10.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA BABICZ DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 15.083-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 05/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO. I – Visando oferecer maior 

CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA 

ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada (6ª Vara 

Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa maioria há 

NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de comprovar a 

incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a REALIZAÇÃO do “III 

MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS”, 

que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, a partir das 

07:30hrs, no Fórum desta Comarca; II – Dessa forma, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para que COMPAREÇA para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

PREVIDENCIÁRIA no dia 05 de fevereiro de 2018, a partir das 07:30hrs, no 

endereço exposto acima; III - INTIME-SE o REQUERIDO para acompanhar a 

PERÍCIA; IV - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no prazo de 10 

(dez) dias; V – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 255302 Nr: 1014-35.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY MACIEL DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA FRANCO CARVALHO - 

OAB:14321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 06/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 06 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 258868 Nr: 3017-60.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA CELIA SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTÔNIO BIOLCHI - 

OAB:MT - 18.488/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL - OAB:5416

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado(a)da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDÊNCIÁRIAS, que realizar-se-á no dia 08/02/2018, a partir das 07:30 

hrs, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO(...) II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 

APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS;(...) VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 262727 Nr: 5244-23.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA MARTINS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, manifeste-se nos 

presentes autos, requerendo o que de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005594-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA SILVESTRE PIMENTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ROMAO OAB - MT22001/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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SONIA APARECIDA SILVESTRE PIMENTA RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. I – Da detida análise dos autos, PROTOCOLAREI a 

ORDEM de BLOQUEIO BACEN JUD nas contas do ESTADO DE MATO 

GROSSO, no valor total de R$ 30.754,53 (trinta mil, setecentos e cinquenta 

e quatro reais e cinquenta e três centavos) referente à NOTA FISCAL 

constante no ID. 10539161; II – Concomitantemente, DETERMINO que se 

AGUARDE o DECURSO do PRAZO de INTIMAÇÃO da referida NOTA 

FISCAL, conforme CARTAS de INTIMAÇÃO nos IDs. 10773209 e 

10773096; III – Após, em sendo CERTIFICADA a INÉRCIA dos Requeridos, 

DETERMINO, desde já, a EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ de 

LIBERAÇÃO e consequentemente o LEVANTAMENTO dos VALORES a 

serem transferidos para a conta do referido terceiro particular; IV - 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005374-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ ALBERTO DEBIASI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005374-59.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: JUAREZ ALBERTO DEBIASI REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Da detida análise dos 

autos, PROTOCOLAREI a ORDEM de BLOQUEIO BACEN JUD nas contas 

do ESTADO DE MATO GROSSO, no valor total de R$ 46.559,48 (quarenta 

e seis mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos) 

referente à NOTA FISCAL constante no ID. 10342651; II – 

Concomitantemente, DETERMINO que se AGUARDE o DECURSO do 

PRAZO de INTIMAÇÃO da referida NOTA FISCAL, conforme CARTAS de 

INTIMAÇÃO nos IDs. 10775009, 10774857 e 10774855; III – Após, em 

sendo CERTIFICADA a INÉRCIA dos Requeridos, DETERMINO, desde já, a 

EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ de LIBERAÇÃO e consequentemente 

o LEVANTAMENTO dos VALORES a serem transferidos para a conta do 

referido terceiro particular; IV - Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011455-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS BRESSAN PESAMOSCA (REQUERENTE)

NEUZA APARECIDA BRESSAN PESAMOSCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1011455-24.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: THOMAS BRESSAN PESAMOSCA, NEUZA APARECIDA 

BRESSAN PESAMOSCA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Da detida análise dos autos, 

PROTOCOLAREI a ORDEM de BLOQUEIO BACEN JUD nas contas do 

ESTADO DE MATO GROSSO, no valor total de R$ 134.834,94 (cento e 

trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro 

centavos) referente à NOTA FISCAL constante no ID. 10709698; II – Após, 

DETERMINO as INTIMAÇÕES dos Requeridos ESTADO DE MATO GROSSO 

e MUNICÍPIO DE SINOP para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

MANIFESTEM-SE com relação à NOTA FISCAL e DOCUMENTOS de IDs. 

10709724, 10709719 e 10709698 de acordo com o art. 11 § 4º do 

Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada 

aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o magistrado, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para que o ente 

público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. III – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao PAGAMENTO mediante ALVARÁ JUDICIAL. Às providências. 

Intime-se. Cumpre-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011458-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1011458-76.2017.8.11.0015 AUTOR: 

IVAN CARLOS DE CASTRO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. I – Da detida análise dos autos, PROTOCOLAREI a 

ORDEM de BLOQUEIO BACEN JUD nas contas do ESTADO DE MATO 

GROSSO, no valor total de R$ 99.153,11 (noventa e nove mil, cento e 

cinquenta e três reais e onze centavos) referente à NOTA FISCAL 

constante no ID. 10630097; II – Após, DETERMINO as INTIMAÇÕES dos 

Requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE com relação à NOTA FISCAL 

e DOCUMENTOS de IDs. 10630109, 10630098 e 10630097 de acordo com 

o art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - 

Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o 

magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para 

que o ente público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. III – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao PAGAMENTO mediante ALVARÁ JUDICIAL. Às providências. 

Intime-se. Cumpre-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010687-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR TREVISOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010687-98.2017.8.11.0015 AUTOR: 

NADIR TREVISOL RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – Da detida análise dos autos, PROTOCOLAREI a ORDEM de 

BLOQUEIO BACEN JUD nas contas do ESTADO DE MATO GROSSO, no 

valor total de R$ 83.796,00 (oitenta e três mil, setecentos e noventa e seis 

reais) referente à NOTA FISCAL constante no ID. 10355203; II – 

Concomitantemente, DETERMINO que se AGUARDE o DECURSO do 

PRAZO de INTIMAÇÃO da referida NOTA FISCAL, conforme CARTAS de 

INTIMAÇÃO nos IDs. 10624769, 10624770 e 10624898; III – Após, em 

sendo CERTIFICADA a INÉRCIA dos Requeridos, DETERMINO, desde já, a 

EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ de LIBERAÇÃO e consequentemente 

o LEVANTAMENTO dos VALORES a serem transferidos para a conta do 

referido terceiro particular; IV - Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1008666-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO)

ELAINE ALEXANDRA PEREIRA OAB - MT20654/O (ADVOGADO)

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1008666-52.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: GABRIEL DE SOUZA PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Da detida análise dos 

autos, PROTOCOLAREI a ORDEM de BLOQUEIO BACEN JUD nas contas 

do ESTADO DE MATO GROSSO, no valor total de R$ 6.894,00 (seis mil, 

oitocentos e noventa e quatro reais) referente à NOTA FISCAL constante 

no ID. 10801515; II – Concomitantemente, DETERMINO que se AGUARDE o 

DECURSO do PRAZO de INTIMAÇÃO da referida NOTA FISCAL, conforme 

CARTAS de INTIMAÇÃO nos IDs. 10850775, 10850721 e 10850719; III – 

Após, em sendo CERTIFICADA a INÉRCIA dos Requeridos, DETERMINO, 

desde já, a EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ de LIBERAÇÃO e 

consequentemente o LEVANTAMENTO dos VALORES a serem 

transferidos para a conta do referido terceiro particular; IV - 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000612-34.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GESSI NOTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA OAB - MT0012623A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000612-34.2016.8.11.0015 

REQUERENTE: MARIA GESSI NOTH REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Da detida análise dos autos, 

PROTOCOLAREI a ORDEM de BLOQUEIO BACEN JUD nas contas do 

ESTADO DE MATO GROSSO, no valor total de R$ 3.058,80 (três mil e 

cinquenta e oito reais e oitenta centavos) referente à NOTA FISCAL 

constante no ID. 10631620; II – Concomitantemente, DETERMINO que se 

AGUARDE o DECURSO do PRAZO de INTIMAÇÃO da referida NOTA 

FISCAL, conforme CARTAS de INTIMAÇÃO nos IDs. 10901869, 10901771 

e 10901769; III – Após, em sendo CERTIFICADA a INÉRCIA dos 

Requeridos, DETERMINO, desde já, a EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ 

de LIBERAÇÃO e consequentemente o LEVANTAMENTO dos VALORES a 

serem transferidos para a conta do referido terceiro particular; IV - 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009013-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA JHENIFFER MASS BARAO DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009013-85.2017.8.11.0015 AUTOR: 

JESSICA JHENIFFER MASS BARAO DUARTE RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Da detida análise dos autos, 

PROTOCOLAREI a ORDEM de BLOQUEIO BACEN JUD nas contas do 

ESTADO DE MATO GROSSO, no valor total de R$ 17.784,00 (dezessete 

mil, setecentos e oitenta e quatro reais) referente à NOTA FISCAL 

constante no ID. 9711835; II – Concomitantemente, DETERMINO que se 

AGUARDE o DECURSO do PRAZO de INTIMAÇÃO da referida NOTA 

FISCAL, conforme CARTAS de INTIMAÇÃO nos IDs. 10766805, 10766693 

e 10766692; III – Após, em sendo CERTIFICADA a INÉRCIA dos 

Requeridos, DETERMINO, desde já, a EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ 

de LIBERAÇÃO e consequentemente o LEVANTAMENTO dos VALORES a 

serem transferidos para a conta do referido terceiro particular; IV - 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011080-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ADRIANI DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 21/02/2018 14:30. Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008141-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO BIAZAO BASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON JOSE BOHNEBERG (REQUERIDO)

REINALDO BOHNEBERG (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020101-69.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH MANICA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

EVERTON RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(a) Executado(a), por meio de 

seu advogado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra(m) 

voluntariamente a sentença, sob pena de ter o montante da condenação 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2051).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001053-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARNELOS ADVOCACIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)
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EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON SANTOS BUOSI CONTI (EXECUTADO)

ELIS REGINA TRUCOLLO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010373-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UIGUE BERGUE PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 26/02/2018 09:30. Terça-feira, 23 de Janeiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010670-74.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO HENRIQUE DE REZENDE CHAVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010670-74.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP EXECUTADO: MURILO HENRIQUE DE REZENDE 

CHAVES Vistos, etc. Considerando que nos Juizados Especiais o 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº. 

9.099/95); Considerando ainda que a Lei n° 9.099/95 expressamente 

prevê que as intimações podem ser feitas da mesma forma prevista para a 

citação, ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação, a teor do 

disposto em seu art. 19; E tendo em vista que restou infrutífera a 

diligências deste Juízo em INTIMAR o executado, DEFIRO o postulado no 

evento n.º ID 7916627. Com efeito, INTIME-SE o Executado via telefone, 

acerca da constrição realizada via BACENJUD em ID nº. 2237263. Caso 

frutífera a diligência aljures, ultrapassado o aludido prazo decisão de (Id 

2237263) com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012658-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALEX OLIVEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER GONCALVES SILVA OAB - MT23148/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 23/02/2018 10:45. Terça-feira, 23 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007691-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE COSMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 23/02/2018 13:00. Terça-feira, 23 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011327-21.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SGARBI & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAETANO SIGNORI (EXECUTADO)

MARIA TEREZA JULIANI SIGNORI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 26/02/2018 13:45. Terça-feira, 23 de Janeiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011079-50.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILEIDE PIZE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008747-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISER & ISER LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. V. LAMINADOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 26/02/2018 14:00. Terça-feira, 23 de Janeiro de 2018.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013104-36.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA BORGE ALVES OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010419-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 26/02/2018 14:30. Terça-feira, 23 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1012494-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO AUGUSTO RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MANFRIN BENATTI OAB - MT0012802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 26/02/2018 14:45. Terça-feira, 23 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1012494-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO AUGUSTO RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MANFRIN BENATTI OAB - MT0012802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 26/02/2018 14:45. Terça-feira, 23 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012485-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MENANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CANDIDO DE OLIVEIRA OAB - MT0017749A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 26/02/2018 15:15. Terça-feira, 23 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008123-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON FERREIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA ALINE ARAUJO DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 26/02/2018 16:00. Terça-feira, 23 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010462-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE FATIMA ALBERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1010462-78.2017.8.11.0015 REQUERENTE: TEREZINHA DE FATIMA 

ALBERT REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos 

autos que a parte Requerente não compareceu à audiência de conciliação, 

apesar de devidamente intimada no momento da distribuição da demanda. 

Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; 

todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO 

eventual Tutela de Urgência concedida no presente feito. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002711-74.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DUCILENE CARNEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda, neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 

10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013450-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN VIANA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8013388-44.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SAMARA KENSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda, neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 

10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012188-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO JONAS DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012188-02.2016.8.11.0015 REQUERENTE: GUIDO JOSE WALKER EIRELI 

REQUERIDO: TIAGO JONAS DE FREITAS Vistos, etc. Acolho o pedido no ID 

n. 10132308. Com efeito, DECIDO: 1- SUSPENDO o feito pelo prazo de 30 

(trinta) dias, com o fito de que o autor diligencie em busca do endereço do 

requerido. 2- Transcorrido o prazo, intime-se o autor para dar andamento 

ao feito, no prazo 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008044-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no Prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito, sobretudo acerca da proposta de acordo apresentada 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004429-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 308537 Nr: 13770-42.2017.811.0015

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON PAULO VARGAS - 

OAB:OAB/MT 15.997

 Nos termos da legislação vigente, intimo os advogados das partes acerca 

da audiência preliminar que se realizará na data de 05/02/2018, às 

13horas, na Sede do Ministério Pùblico Estadual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 286878 Nr: 391-34.2017.811.0015

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO RAIMUNDO VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON ROQUE BOCCA - 

OAB:OAB/MT 16.345

 Certifico conforme autorizado pelo Provimento 056/07–CGJ/MT, que 

remeto estes autos a expedição a fim de intimar o(s) advogado(s) do 

suposto autor dos fatos para que compareça à audiência designada para 

o dia 05/02/2018, às 13:00, a ser realizada no Edifício do Ministério Público 

Estadual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 108558 Nr: 909-05.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E 

RODRIGUES - OAB:8027-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CÉSAR CASTILHO - 

OAB:4384-B, ANDRESSA KATHERINE DE BRITTO CORRÊA - 

OAB:10797/MT

 Vistos, etc.

Diante do certificado nos autos, intimem-se as partes para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 109652 Nr: 2014-17.2009.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS TEMISTOCLES CALEFFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI APARECIDA PASCHOAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Vistos, etc.

 Certifique a Secretaria de Vara se houve o adimplemento integral dos 

débitos referentes à custa processual. Caso positiva a certidão, desde já 

determino que seja realizada as baixas referente ao débito adimplido.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 33.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 292246 Nr: 3637-38.2017.811.0015

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIDE FOPPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA V. POMMER SENN - 

OAB:14.810-OAB/MT

 Certifico conforme autorizado pelo Provimento 056/07–CGJ/MT, que 

remeto estes autos a expedição a fim de intimar o(s) advogado(s) do 

suposto autor dos fatos para que compareça à audiência designada para 

o dia 07/02/2018, às 15:30, a ser realizada no Edifício do Ministério Público 

Estadual.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 302590 Nr: 9961-44.2017.811.0015

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE MARCOS ROQUE DE 

FARIA - OAB:17293-MT

 Certifico conforme autorizado pelo Provimento 056/07–CGJ/MT, que 

remeto estes autos a expedição a fim de intimar o(s) advogado(s) do 

suposto autor dos fatos para que compareça à audiência designada para 

o dia 07/02/2018, às 13:00l, a ser realizada no Edifício do Ministério Público 

Estadual.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009316-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GETON FORESTAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

1009316-02.2017.8.11.0015 REQUERENTE: GETON FORESTAL 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos 

verifico que a parte reclamante pretende o deferimento da tutela de 

urgência, trazendo os elementos que entende necessários à 

comprovação de suas alegações. Em síntese, aduz o requerente que 

ingressou com uma ação para discutir um contrato de empréstimo com a 

requerida, havendo decisão judicial para suspensão das cobranças, 

entretanto, a requerida veio a negativar seus dados. Pugna pela 

concessão da tutela para baixa da restrição, ao argumento de que o 

débito é indevido. Pois bem. Sabe-se que a tutela de urgência deve 

corresponder ao provimento jurisdicional que será prestado se a ação for 

julgada procedente, devendo estar apta a assumir os contornos de 

definitividade pela superveniência da sentença. O novo Código de 

Processo Civil, que unificou os institutos da tutela cautelar e tutela 

antecipada, passou a ter a seguinte redação: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os requisitos para 

concessão da tutela são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o autor demonstrar por 

meio da narrativa dos fatos na petição inicial, conjugada com os 

documentos juntados, a existência dos requisitos acima narrados. 

Perscrutando os autos, entendo presentes os requisitos constantes no 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que ensejam a concessão da 

medida pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e o perigo de 

dano. De mais a mais, estando o débito em discussão deve ser concedida 

a tutela, tendo em vista que trata-se de medida reversível e não há dano 

inverso. 1. Sendo assim, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo 

Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela especifica 

DETERMINANDO que a requerida EXCLUA o nome da requerente dos 

cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. 

INTIME-SE a(s) reclamada(s) para que cumpra a presente decisão, bem 

como, ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome dos autores, até 

ulterior deliberação deste juízo. 3. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros 

negativistas (SPC/SERASA), solicitando o cumprimento da presente 

decisão. 4. Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo 

reclamante e sua hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da 

Lei Consumerista. 5. Sem prejuízo do exposto, DESIGNE-SE audiência de 

conciliação e CITE-SE a reclamada para comparecimento em audiência, 

oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial, bem como intime-se a requerente, fazendo 

constar as advertências legais. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002711-74.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DUCILENE CARNEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas de seu 

sistema interno e extrato de faturas anteriores pagas, comprovando a 

relação jurídicas existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 
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tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013450-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN VIANA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta culpa de terceiros falsários e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência 

de nulidade ou preliminares a serem analisadas, passo ao exame do 

mérito. É incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto 

débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação 

é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial, bem como considerando que apesar de serem posteriores 

há outra inscrição em nome da parte Requerente o que atenuam o abalo 

moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE 

OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 

DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, a existência de 

outros apontamentos negativos em nome do consumidor não tem o condão 

de afastar o direito à indenização por dano moral, repercutindo, tão 

somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, Apelação Cível Nº 

70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015 - 

grifo nosso) Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 2.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 
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artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013388-44.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SAMARA KENSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas de seu 

sistema interno, relatório de chamadas efetuadas e extrato de faturas 

anteriores pagas, comprovando a relação jurídicas existente entre as 

partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari 

Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente 

impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do 

Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004429-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome da requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que 

os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre que ainda que 

fosse indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, por 

conter em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. No mérito, analisando os 

autos entendo que a demanda prospera em parte. Verifico que a requerida 

limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora 

reste incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outras anotações em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 
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irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, 

verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas em 

nome da autora, sendo algumas anteriores a versada nos autos. “Ex 

positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando 

a inexistência do débito e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou despesas processuais, 

nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado e não havendo requerimento de cumprimento de 

sentença no prazo de 06 meses, arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008030-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE LIMA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta extrato 

bancário com registros e informações, comprovando a relação jurídica 

existente entre as partes. Ademais, a operação realizada, segundo o 

Requerido, é feita mediante utilização de senha/chave de segurança e 

cartão pessoal, sendo afastada a possibilidade de fraude. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288203 Nr: 1230-59.2017.811.0015

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14717-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ESTEBAN RAFAEL 

BALDASSO ROMERO, para devolução dos autos nº 

1230-59.2017.811.0015, Protocolo 288203, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 153724 Nr: 1768-50.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIÉLTON DE ARAÚJO GUARDA, REGIVALDO 

MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A, DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - OAB:

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o advogado do réu 

Elielton de Araujo Guarda, para que no prazo de cinco (05) dias se 

manifeste nos termos do art. 422 do CPP.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 118470 Nr: 10757-16.2009.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELARME DE SOUZA NUNES, ORCENI 

WALDEMAR ZAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT/13.171

 Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público para apurar a 

suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2°, incisos I e IV, 

c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, c/c artigo 211, c/c artigo 69, c/c artigo 29, 

todos do Código Penal, inicialmente atribuídos a ADELARME DE SOUZA 

NUNES, vulgo “Tanaka” e ORCENI WALDEMAR ZAGO. Os Acusados 

foram pronunciados às fls. 287/297 nos exatos termos da inicial 

acusatória. Às fls. 374/382 aportou aos autos decisão colegiada emanada 

da Terceira Câmara Criminal do E. TJMT anulando a decisão de pronúncia 

proferida nestes fólios, pelo que vieram-me os autos conclusos. (...) É o 

relatório. Decido. Tratando-se, in casu, de ação penal de competência do 

Tribunal do Júri, a apreciação da prova, ao final, caberá ao Corpo de 

Jurados. Contudo, nesta primeira fase, com mais razão, cabe ao 

magistrado processante a apreciação da necessidade na produção das 

provas requeridas, uma vez que a ele compete, inclusive, absolver 

sumariamente o réu ou mesmo deixar de pronunciá-lo, se for o caso. 

Destarte, fora deferida a realização de prova pericial a fim de comprovar a 

identificação da vítima Paulo Lodi Rissini, tendo, para tanto, sido 

necessário a exumação do corpo da vítima, decisão esta que fora 

devidamente cientificada às partes. Assim, tenho que os princípios que 

regem o processo penal não padeceram de qualquer maltrato, observada, 

na sua plenitude, a defesa dos acusados. Além disso, inexistem prejuízos 

à defesa advindos dos referidos atos judiciais. Ao contrário, constituirá 

retardo processual sem finalidade prática para a defesa. Saliento, 

outrossim, que a prova pericial realizada é tipicamente processual, tendo 

em vista que foi alaborada por perito judicial e cumpriu todos os requisitos 

previstos em lei. Assim, considerando que o deferimento das provas 

requeridas foi realizado de forma fundamentada, bem como não 

vislumbrando hipótese de cerceamento de defesa, INDEFIRO o pedido da 

defesa. No mais, abra-se nova vista dos autos às Defesas para que 

ratifiquem e/ou retifiquem os memoriais já apresentados. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169320 Nr: 4327-43.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ROCHA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCELO ROCHA DE CARVALHO, Cpf: 

01418713180, Filiação: Joao Caetano de Carvalho e Ivete Gonçalves 

Rocha, data de nascimento: 05/02/1986, brasileiro(a), natural de Sinop-MT, 

solteiro(a), aux. de produção, servente, Telefone 9646-2059. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR a pessoa acima qualificada para que efetue a retirada 

do bem apreendido no prazo de 90 (noventa) dias sendo possível a 

verificação de sua propriedade por qualquer meio probatório nos termos 

do artigo 120 do Código de Processo Penal

Despacho/Decisão: Vistos em correição,Ante o teor da certidão retro, 

intime-se o réu via edital a respeito da decisão de fl. 166.No mais, 

prossiga-se no cumprimento da sentença prolatada nos autos, 

expedindo-se o necessário.Após, arquive-se o feito.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VANESSA 

GONÇALVES DE AZEVEDO, digitei.

Sinop, 09 de janeiro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197487 Nr: 575-92.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVANO ALVES DE SOUZA, Cpf: 

57231664172, Rg: 0868767-6, Filiação: Maria de Lourdes de Souza e João 

Antonio de Souza, data de nascimento: 04/04/1973, brasileiro(a), natural 

de Ahumas-SP, convivente, autonomo/mestre de obras. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR a pessoa acima qualificada para que apresente a 

justificativa, no prazo de 15 (quinze) dias, do não cumprimento das 

condições impostas e assumidas por ele quando da suspensão 

condicional.

Despacho/Decisão: Vistos em correição, Ante o teor da certidão retro, 

intime-se o acusado via edital.Após o transcurso do prazo do edital, 

certifique-se se houve ou não manifestação do acusado, 

encaminhando-se os autos imediatamente conclusos para novas 

deliberações.Notifique-se a Defesa da presente decisão.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VANESSA 

GONÇALVES DE AZEVEDO, digitei.

Sinop, 09 de janeiro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310673 Nr: 15043-56.2017.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14717-MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE 

FIGUEIREDO - OAB:MT/7348, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ESTEBAN RAFAEL 

BALDASSO ROMERO, para devolução dos autos nº 

15043-56.2017.811.0015, Protocolo 310673, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91134 Nr: 8531-09.2007.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JONES DA CRUZ FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INGO FELIPE FERNANDES DE ABREU, 

Rg: 10.626.516, Filiação: Edson Teixeira de Abreu e Maria das Graças F. 

de Abreu, data de nascimento: 20/06/1976, brasileiro(a), natural de Rio de 

Janeiro-RJ, casado(a), eng. químico, Telefone 12-3631-8075. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da vítima Ingo Felipe de Abreu para que, em 05 

(cinco) dias se manifeste acerca de seu intresse em reaver o veículo 

apreendido nos autos.
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Despacho/Decisão: XXX

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosimeiry Moraes 

Nunes, digitei.

Sinop, 21 de janeiro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 158112 Nr: 5278-71.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHONATHAN ANTUNES 

PAULUK - OAB:20.766-MT

 Autos nº 158112

 Vistos,

 Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso de 

Apelação interposto à fl. 205.

Dê-se vista à Defesa para oferecimento das razões recursais.

Em seguida, intime-se o Ministério Público para que, querendo, ofereça 

contrarrazões no prazo legal.

Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 173153 Nr: 8312-20.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO RONDON SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, 

PRONUNCIO o réu PAULO ROBERTO RONDON SILVA, devidamente 

qualificado nos auto, como incurso no art. 121, §2 º, incisos II (motivo fútil) 

e IV (surpresa) c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que 

seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta 

Comarca.Outrossim, considerando que o réu respondeu ao processo em 

liberdade, bem como por não vislumbrar motivos ensejadores para a 

decretação de sua prisão preventiva, faculto ao acusado o direito de 

recorrer em liberdade.Publique-se.Intimem-se, nos termos do artigo 420 do 

CPP. Ocorrendo a preclusão pro judicato, abra-se vistas as partes para os 

fins do artigo 422 do CPP.Após, conclusos para a elaboração do relatório, 

bem como para a designação de Sessão de Julgamento a realizar-se pelo 

E. Tribunal do Júri.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 204845 Nr: 6883-47.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPPE GABRIEL MEDINA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia 

para CONDENAR o acusado FELIPPE GABRIEL MEDINA DIAS, brasileiro, 

solteiro, agricultor, natural de Presidente Prudente/SP, nascido aos 

19/11/1988, filho de Ailton Kleber Timoteo Dias e Rosangela Aparecida 

Medina, residente e domiciliado na Rua Mangueiras, nº 42, Jardim 

Jacarandás, em Sinop/MT, nas penas dos artigos 306, da Lei nº 9.503/97 

e art. 14 da Lei nº 10.826/03 e reconhecer a prescrição da pretensão 

punitiva para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, quanto 

aos crimes do art. 147, (por duas vezes) do Código Penal, nos temos do 

art. 107, inciso IV, c.c. art. 109, VI, ambos do Código de Processo 

Penal.Passo a dosimetria da pena.Quanto ao crime 306, do CTBAnalisando 

as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, concluo que a 

culpabilidade é normal à espécie, nada tendo a se valorar. Não registra 

antecedentes criminais (fl. 56/57). Não há elementos nos autos para 

perquirir a conduta social e a personalidade do Acusado. Quanto às 

circunstâncias e as consequências do crime, não há nada relevante a se 

considerar. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias 

judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) 

meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, que devem ser calculados à 

base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.Na segunda 

fase da dosagem, verifico que não incidem circunstâncias atenuantes nem 

agravantes, bem como na terceira fase não vislumbro a ocorrência de 

causas de aumento ou diminuição da pena, tornando definitiva a pena de 

06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.Fixo-lhe o regime 

aberto para o início de cumprimento da pena, com base no art. 33, § 2º, ‘c’, 

do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 246406 Nr: 16113-79.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON FERREIRA GOMES PEREIRA, JOSÉ 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

DIEGO LUIS DA SILVA - OAB:16.561-MT

 Outrossim, considerando a reabertura da instrução processual, 

expeçam-se carta precatória para interrogatório do acusado JOSÉ DOS 

SANTOS, bem assim, designo audiência de instrução para o dia 

07/03/2018, às 13h30min, ocasião em que serão novamente inquiridas as 

testemunhas de acusação, defesa e procedido o interrogatório do 

acusado JACKSON.Ainda, tendo em vista informação contida na fl. 471, 

translade-se cópia do ofício expedido à fl. 467, pela Diretoria do 

DESIPE/SEJUC, o qual solicita vaga, autorização e designação de local 

para recambiamento do réu JOSÉ. Neste ponto, verificando que já foram 

empreendidos todos os esforços a fim de recambiar o acusado suso 

mencionado para esta urbe, encaminhem-se as cópias necessárias à 

SEJUDH, visando o regular cumprimento do feito, no prazo mais exíguo 

possível.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Sinop/MT, 22 de janeiro de 

2018.Rosângela Zacarkim dos SantosJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 259766 Nr: 3545-94.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PEDROZO LOPES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA GASPARI - 

OAB:OAB/MT 16.687, Reginaldo Pereira de Souza - OAB:22899

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado denúncia, para 

condenar RODRIGO PEDROZO LOPES DA COSTA, nas penas do artigo 

157, caput, do Código Penal Brasileiro. tornando a pena definitiva em 04 

(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.De acordo com o 

disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao 

proferir sentença penal condenatória, deverá calcular a detração penal e, 

se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No 

entanto, considerando que, no caso em comento, o cômputo do período de 

prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento 

de pena, deixo de efetuar a detração. Destarte, ante o patamar acima, o 

réu iniciará o cumprimento da pena no regime aberto, em conformidade 

com o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, devendo ser designada 

oportunamente audiência admonitória para fixação de suas 

condições.Consigno que não há bens a serem destinados nestes 

autos.Condeno o acusado no pagamento de custas e despesas 

processuais.Transitada esta em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral e ao 

Instituto de Identificação, expeça-se Guia de Execução Penal, 

remetendo-se ao juízo competente.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 9 de janeiro de 2018.Rosângela Zacarkim dos SantosJuíza de 
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Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 287328 Nr: 698-85.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE FARIA DE LIMA, DIONE DA SILVA 

SANTOS, JOYCE CAROLINA MIRANDA PELLENZ, KESSI JHONNY 

SIQUEIRA DARTORA, DORIVAL ODAIR VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O, GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - OAB:, 

GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - OAB:16948-MT, WALMIR ANTONIO 

PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Código n° 287328

Vistos,

 Inicialmente, não obstante o réu DIONE DA SILVA SANTOS tenha 

manifestado o desejo de não recorrer da sentença (fl. 524), é sabido que, 

no caso de divergência entre o réu e seu defensor quanto à conveniência 

de interposição de recurso, deve prevalecer a vontade da defesa técnica, 

com fundamento na súmula 705 do STF .

 Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso 

de Apelação interposto pela Defesa dos réus JOYCE CAROLINA 

MIRANDA PELLENZ (fl. 481/495), DIONE DA SILVA SANTOS (fl. 503), 

ADRIANO DE FARIA DE LIMA (fl. 504), KESSI JHONNY SIQUEIRA 

DARTORA (fl. 505), pelo que determino a remessa dos autos à Defesa 

dos réus Dione, Adriano e Kessi para oferecimento das razões recursais.

Outrossim, em que pese a certidão de fl. 529-v, tenha considerado o 

recurso interposto pelo Ministério Público intempestivo, conforme preceitua 

o provimento 17/2017, os autos que envolvem réus presos terão 

tramitação normal, razão pela qual, recebo o referido recurso, e determino 

a remessa ao Parquet para oferecimento das razões recursais.

 Em seguida, intime-se o Ministério Público e Defesa do acusado Dorival 

para que, querendo, ofereça contrarrazões no prazo legal.

Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Sinop/MT, 22 de janeiro de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 309897 Nr: 14573-25.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO MARQUES QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o advogado Marcos 

Vinicius Borges, indicado pelo réu como seu defensor, para que no prazo 

de dez dias apresente resposta à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 187493 Nr: 8733-73.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS RAMALHO DE ARAÚJO, RENY 

RIBEIRO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ASSUMPÇÃO - 

OAB:MG-75197, FABIANA DE FÁTIMA SILVA DA SILVEIRA - 

OAB:MG-110.878

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para os d. advogados dos réus 

para que no prazo de cinco (05) dias paresente memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 265008 Nr: 6528-66.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO RAMOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI DE PAULA LEITE - 

OAB:21146/O-MT

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia de fls. 

05/06 e, por conseguinte, desclassifico o delito descrito no artigo 33, 

caput, da Lei 11.343/06, dando o acusado FERNANDO RAMOS DE 

OLIVEIRA, brasileiro, convivente, natural de São José do Rio Claro/MT, 

nascido aos 31/07/1996, filho de Vera Lúcia Ramos de Oliveira, residente 

na Rua Gêneses Sanches Paiva, Bairro Santa Rita, nesta cidade de 

Sinop/MT, como incurso nas penas do artigo 28, caput, da lei 11.343/2006. 

Não obstante, verifica-se que o delito é de menor potencial ofensivo, 

motivo pelo qual, nos termos dos artigos 60 e 61 da lei n°9.099/95, 

compete ao Juizado Especial Criminal o seu julgamento e aplicação da 

pena, razão pela qual determino a remessa dos autos àquele Juízo. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 287108 Nr: 573-20.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZINEIA RUBIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para 

condenar ROZINEIA RUBIA DA SILVA, brasileira, convivente, do lar, 

natural de Guarantã do Norte/MT, nascido aos 03/03/1995, portadora do 

RG nº 2248787-5 SSP MT, filha de Rodolfo Francisco da Silva e Maria das 

Graças Silva, residente na Rua dos Faisões, nº923, jardim Recanto dos 

Pássaros, nesta cidade de Sinop/MT, como incursa nas penas do artigo 

155, caput, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 155, caput, do 

Código Penal.Passo a dosimetria da pena.Fato 01:No tocante à 

culpabilidade da acusada restou demonstrada, vez que agiu com 

consciência e determinação, sendo reprovável a sua conduta. Verifico 

que a ré não registra antecedentes criminais. Quanto à conduta social e a 

personalidade da acusada anoto que não existem elementos nos autos 

para aferi-las. No tocante aos motivos do crime são inerentes ao tipo 

penal. As circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao 

tipo. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na 

prática delituosa.Diante de tais considerações quanto às circunstâncias 

judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo, vigente à época dos fatos.Na segunda fase da dosagem, 

vislumbro presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, 

prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 300392 Nr: 8670-09.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FELIPE DE ALMEIDA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Código nº 300392

Vistos,

 Trata-se de carta precatória oriunda do Juízo da Comarca de Toledo/PR, 

com a finalidade de proceder o interrogatório do acusado Luis Felipe de 

Almeida Souza.

É o relatório necessário.

Decido.

Estando em ordem a missiva, designo audiência para o dia 24/01/2018, às 

15h00min para o cumprimento do ato deprecado.

Outrossim, analisando detidamente os autos, verifica-se que o artigo 973, 
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§1° da CNGCGJ/MT não foi devidamente observado, de forma que 

determino que a Sra. Gestora, oficie-se ao Juízo deprecante, para que 

encaminhe no prazo mais exíguo possível, a cópia do depoimento legível 

do acusado prestado na fase inquisitorial.

 Intime-se, expedindo o necessário.

 Comunique-se ao juízo de origem da data designada, bem como para que 

proceda as intimações necessárias, nos termos da Súmula 273 do STJ .

Notifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 231080 Nr: 6261-31.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAISY FRANCIELE RIBEIRO SARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Ação Penal - Código Apolo 231080.

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 45/49, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de fevereiro de 

2018, às 15h.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se a acusada e o seu advogado (procuração à fl. 17).

Intime-se a vítima Rafael José, devendo constar no mandado de intimação 

que deverá trazer os seus documentos pessoais no dia da audiência 

acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 09 de janeiro de 2018.

 Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 210503 Nr: 11414-79.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Bela Dominique da Silva, Daniela Ramos 

da Silva, Diego Alves Batista Da Silva, Maynlon Alves Batista, Valderlan 

Oliveira Lima, Sidney Istraci, Kelen Souza Ramos Vilalba, Tabita da Silva 

Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A, ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB:11875, MARCO AURÉLIO FAGUNDES - OAB:MT / 8881-A

 (...)Posto isso, com fulcro nos artigos 107, IV, 109, V c/c artigo 110, § 2.º 

e artigo 115, todos do Código Penal, julgo extinta a punibilidade de DIEGO 

ALVES BATISTA DA SILVA, em relação ao delito previsto no artigo 14, da 

Lei n. 10.826/03.Após o trânsito em julgado, comuniquem-se aos órgãos 

de informação criminal, mormente à INFOSEG e ao SINIC, bem como a 

Delegacia de Polícia Civil, nos termos do artigo 1.453 da CNGC/MT, 

inclusive com o cumprimento do estabelecido no seu §1º e ARQUIVEM-SE 

estes autos, com as baixas e anotações de vezo.Notifique-se o Ministério 

Público.Intime-se o advogado constituído, para os fins do artigo 1.387, da 

CNGC.Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 317 da 

CNGC.Publique-se. Cumpra-se.Sinop, 10 de janeiro de 2018.Débora 

Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 223010 Nr: 1437-29.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDE APARECIDA DAPPER 

SANTANA - OAB:19983-MT, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - 

OAB:OAB/MT 19.234/0

 Ação Penal – Código Apolo 223010

Acusado: Marcelo Ribeiro de Souza

Vistos.

Em audiência realizada no dia 21/10/2015 (fls. 54/55), concedeu-se ao 

acusado a suspensão condicional do processo, pelo prazo de 02 (dois) 

anos, mediante as condições fixadas no referido decisum.

O Ministério Público se manifestou à fl. 88, pugnando pela declaração da 

extinção de punibilidade do acusado, diante do cumprimento integral das 

condições do benefício que lhe foi concedido.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. D E C I D O.

Compulsando os autos, verifico que transcorreu o prazo da suspensão 

condicional do processo (02 anos) sem que houvesse revogação desta, 

tendo o acusado cumprido todas as condições fixadas, sendo de rigor a 

declaração da extinção da punibilidade, nos exatos termos do § 5º, do 

artigo 89, da Lei 9099/95, verbis:

“Expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade”.

Posto isso, tendo em vista o decurso do prazo da suspensão condicional 

do processo sem revogação, em consonância com a manifestação 

ministerial, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de Marcelo Ribeiro de Souza, 

em relação ao fato noticiado neste feito.

 Após o trânsito em julgado, façam-se as comunicações aos órgãos 

competentes, inclusive ao SINIC, e ARQUIVEM-SE estes autos, com as 

baixas e anotações cabíveis.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se as advogadas constituídas pelo acusado (procuração à fl. 40), 

nos termos do artigo 1.387, da CNGC.

Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 317, da CNGC.

Publique-se. Cumpra-se.

 Sinop, 08 de janeiro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307765 Nr: 13348-67.2017.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALVO SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSALVO SILVA DOS SANTOS, Cpf: 

36198439100, Rg: 5445590, Filiação: Izulema Silva dos Santos e Antonio 

dos Santos, data de nascimento: 04/04/1990, brasileiro(a), convivente. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o agressor para que continue cumprindo fielmente as 

MEDIDAS PROTETIVAS deferidas em favor da vitima, sob pena de 

decretação da sua PRISÃO PREVENTIVA.

Despacho/Decisão: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO 

G R O S S O C O M A R C A  D E  S I N O P S E G U N D A  V A R A 

CRIMINAL____________________________________________________

_______________________Código Apolo 307765 - Lei Maria da Penha (L. 

11.340/06)Medida Cautelar sob a denominação de Medida Protetiva de 

UrgênciaRequerente: Kátia Sabrina MassolaRequerido: Rosalvo Silva dos 

SantosVistos.Trata-se de expediente remetido pela autoridade policial com 

pedido da requerente de deferimento de algumas medidas protetivas de 

urgência previstas na Lei 11.340/2006.Vieram-me os autos conclusos. É o 

Relato do necessário. Fundamento. D E C I D O.As alegações da 

requerente quanto às ameaças e agressões contra si praticadas pelo 

requerido, robustecidas pelo Boletim de Ocorrência n. 2017.312286, 

verifico estarem presentes os requisitos ao deferimento, liminarmente, de 

algumas das medidas protetivas de urgência requeridas e previstas na Lei 

n. 11.340/06, ressaindo de tais documentos a fumaça do bom 

direito.Quanto ao periculum in mora, mostra-se evidente em virtude da 

possibilidade de que tais fatos, ou mesmo fatos mais graves possam ser 

praticados contra a requerente, caso não seja deferida imediatamente a 
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tutela jurisdicional, ainda que provisória, precária e revogável, como 

qualquer decisão liminar.Posto isso, DEFIRO LIMINARMENTE algumas 

medidas protetivas, com fundamento no artigo 12, III, c/c artigo 22, incisos 

II e III (alíneas “a”, “b” e “c”), da Lei 11.340/06, e determino:1.Afastamento 

do requerido do lar;2.Que o requerido não se aproxime da requerente 

(distância mínima 500 metros), não lhe telefone e não lhe mande recados 

por quaisquer meios (mensagens de texto, whatsapp etc), bem como para 

familiares e/ou testemunhas, 3.Que o requerido não vá à residência da 

vítima, ao seu local de trabalho e na casa de seus parentes, a fim de 

preservar a sua integridade física e psicológica.Intime-se o requerido, 

sobre as medidas protetivas acima deferidas, bem como cientifique-o de 

que, em caso de descumprimento dela, poderá ser-lhe decretada a 

PRISÃO PREVENTIVA.Se necessário, o senhor oficial de justiça poderá 

utilizar a força policial para cumprimento do mandado, o que desde já 

autorizo, nos termos do § 3.º, do artigo 22, da Lei n. 11.340/06, devendo 

agir com parcimônia.Intime-se a requerente do deferimento destas 

medidas, a qual deverá comunicar este Juízo acaso não necessite mais 

delas ou se forem descumpridas.Notifique-se o Ministério Público sobre o 

teor da presente decisão.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, inclusive em regime 

de plantão, acaso ultrapassado o horário para distribuição regular dos 

mandados.Sinop, 18 de setembro de 2017. Rosângela Zacarkim dos 

Santos Juíza de Direito em substituição legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ABNER HUGO 

APARECIDA LOPES, digitei.

Sinop, 14 de dezembro de 2017

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 308288 Nr: 13649-14.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON LEITÃO MARTINS, DEBORA 

XAVIER MAXIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT, REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - OAB:235.135-SP

 INTIMANDO DR. NÉVIO PEGORARO a apresentar as alegações finais de 

DÉBORA XAVIER MAXIMO, NO PRAZO LEGAL.

Dou fé.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312397 Nr: 16015-26.2017.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR RIBEIRO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADEMAR RIBEIRO DE LARA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o agressor para que continue cumprindo fielmente as 

MEDIDAS PROTETIVAS deferidas em favor da vitima, sob pena de 

decretação da sua PRISÃO PREVENTIVA.

Despacho/Decisão: Código Apolo 312397 - Lei Maria da Penha (L. 

11.340/06)Medida Cautelar sob a denominação de Medida Protetiva de 

UrgênciaRequerente: Natália de Fátima Oliveira SilvaRequerido: Ademar 

Ribeiro de LaraVistos.Trata-se de expediente remetido pela autoridade 

policial com pedido da requerente de deferimento de algumas medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006.Vieram-me os autos 

conclusos. É o Relato do necessário. Fundamento. D E C I D O.As 

alegações da requerente quanto às ameaças contra si praticadas pelo 

requerido, consubstanciada no Boletim de Ocorrência nº 2017.302464, 

revelam a presença dos requisitos ao deferimento, liminarmente, de 

algumas das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06, 

ressaindo de tais documentos a fumaça do bom direito.Quanto ao 

periculum in mora, mostra-se evidente em virtude da possibilidade de que 

tais fatos, ou mesmo fatos mais graves possam ser praticados contra a 

requerente, caso não seja deferida imediatamente a tutela jurisdicional, 

ainda que provisória, precária e revogável, como qualquer decisão 

liminar.Posto isso, DEFIRO LIMINARMENTE algumas medidas protetivas, 

com fundamento no artigo 12, III, c/c artigo 22, III (alíneas “a”, “b” e “c”), da 

Lei 11.340/06, e determino:1.Que o requerido não se aproxime da 

requerente (distância mínima 500 metros), não lhe telefone e não lhe 

mande recados por quaisquer meios (mensagens de texto, whatsapp etc), 

bem como para familiares e/ou testemunhas; e2.Que o requerido não vá à 

residência da requerente e de seus familiares, bem como ao seu local de 

trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica.Indefiro 

o pedido de afastamento do requerido, pois as partes estão separadas há 

mais ou menos dois meses e não residem na mesma casa, conforme 

declarações da requerente.Intime-se o requerido, sobre as medidas 

protetivas acima deferidas, bem como cientifique-o de que, em caso de 

descumprimento dela, poderá ser-lhe decretada a PRISÃO 

PREVENTIVA.Se necessário, o senhor oficial de justiça poderá utilizar a 

força policial para cumprimento do mandado, o que desde já autorizo, nos 

termos do § 3.º, do artigo 22, da Lei n. 11.340/06, devendo agir com 

parcimônia.Intime-se a requerente do deferimento destas medidas, a qual 

deverá comunicar este Juízo acaso não necessite mais delas ou se forem 

descumpridas.Haja vista a celebração de Termo de Parceria entre esta 

unidade judiciária e a Faculdade FASIPE, determino a expedição de ofício 

(no prazo de 24h) à Clínica de Psicologia de referida universidade para 

atendimento à requerente. Consigne-se no mandado de intimação que a 

requerente deverá contatar a clínica de Psicologia da FASIPE (Centro de 

Atendimento e Pesquisa em Psicologia - CEAPP, com horário de 

atendimento das 7h às 11h e das 13h às 17h, Telefone: 3517 1300 - Av. 

Magda Cássia Pissinatti, 69 - Residencial Florença) para atendimento 

gratuito.Diante do requerimento da requerente no sentido de que deseja 

participar de curso profissionalizante, oficie-se ao CREAS desta Comarca 

para que insira a requerente em eventual curso disponibilizado pelo CRAS 

do bairro onde ela reside. Com o ofício deverá ser encaminhado os dados 

pessoais da requerente, para contato.Notifique-se o Ministério Público 

sobre o teor da presente decisão.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, inclusive 

em regime de plantão, acaso ultrapassado o horário para distribuição 

regular dos mandados. Sinop, 10 de novembro de 2017Rosângela 

Zacarkim dos SantosJuíza de Direito em substituição legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ABNER HUGO 

APARECIDA LOPES, digitei.

Sinop, 14 de dezembro de 2017

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 211436 Nr: 12093-79.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN RANIERI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B/MT, ROBERTO CARLOS DAMBROS - OAB:13154, 

ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - OAB:MT/12.292

 Vistos.

1 - A fim de readequar a pauta de audiências desta Terceira Vara Criminal, 

antecipo a audiência de justificação aprazada anteriormente, e, por 

conseguinte, designo o dia 05 de Fevereiro de 2018, às 16h30min, como 

nova data e horário para a realização da solenidade.

2 - Cientifiquem-se o Ministério Público e o Advogado, bem como 

requisite-se o reeducando na penitenciária local.

3 - Por fim, cumpra-se o item "16" da decisão judicial de fls. 

103/104-verso.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop - MT, 28 de Novembro de 2017.

João Manoel Pereira Guerra

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 216002 Nr: 15658-51.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ADRIANO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA REGINA BATISTA DA 

SILVA - OAB:20.619-MT, LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - OAB:MT 

20.091/O, MARCIA REGINA SOARES - OAB:21.794

 Vistos.

 1- A fim de readequar a pauta de audiências desta Terceira Vara Criminal, 

cancelo a audiência de justificação marcada anteriormente, e, por 

conseguinte, como nova data e horário para a realização da solenidade, 

designo o dia 19 de fevereiro de 2018, às 16h00min.

2 - Cientifiquem-se o Dr. Promotor de Justiça e a defesa acerca da 

audiência, bem como intime-se o reeducando para comparecer à 

solenidade, observando o endereço indicado nos autos, ou, se for o caso, 

requisite-o na penitenciária local.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 515383 Nr: 21836-50.2017.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO E AGROPECUÁRIA PEDRA GRANDE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVENTIA DE REGISTRO CIVIL E NOTAS - 

SEGUNDO OFICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BORTOLAZO VICENTE - 

OAB:OAB/MS 19.239, GILLIAN OLIVEIRA DA SILVA - OAB:OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pedido de Providências n.º 21836-50.2017.811.0002 (ID. 515383) 

Requerente: Mineração e Agropecuária Pedra Grande S/ARequerido: 

Cartório do 2º Ofício de Várzea GrandeVistos.(...). Feitas essas 

considerações, RECONHEÇO a minha incompetência para processar e 

julgar o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS e DETERMINO o arquivamento 

dos autos, com as baixas e anotações de estilo.Sem condenação em 

custas e honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie. Transitado 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.P.R. Intime-se. Ciência ao MPE. Várzea Grande-MT, 8 de janeiro de 

2018. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito Diretor do Foro

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 523397 Nr: 224-22.2018.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ANTONIA DE CAMPOS MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂNIO VIEGAS DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FIGUEIREDO - 

OAB:221.077/SP

 Pedido de Providências n.º 224-22.2018.811.0002 - ID. 523397

 Vistos.

À vista do que dispõe o inc. III do art. 198 da Lei de Registros Públicos, 

DETERMINO que se aguarde o prazo de 15 (quinze) dias para os 

interessados impugnarem a dúvida suscitada pela Tabeliã do Cartório do 

1º Ofício desta Comarca.

Após, COLHA-SE o parecer ministerial.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 9 de janeiro de 2018.

 JONES GATTASS DIAS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

SENTENÇA DE INTERDIÇÃO

Proc: 25722-28.2015.811.0002 – Cod. 427100

REQUERENTE: Verenice domingas de oliveira

INTERDITADA: Ana vicencia de oliveira

... Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

o pedido e DECRETO A INTERDIÇÃO de Ana Vicencia de Oliveira, 

brasileira, viúva, pensionista, portadora do CPF362.346.481-34, residente 

e domiciliada na rua B, quadra 06, lote 08, Bairro Vila Nova, Várzea 

Grande-MT. Declarando-a absolutamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 3º, inciso II, do 

Código Civil, e de acordo com o artigo 1.767, incisos I, do mesmo diploma 

legal, nomeio, neste ato como curadora da interditanda sua sobrinha – 

Verenice Domingas de Oliveira, que deverá prestar compromisso por 

termo em livro próprio, ficando desde já dispensado de especializar 

hipoteca legal, face a inconteste idoneidade da representante legal da 

interditanda. Em obediência ao disposto no artigo 755, parágrafo 3º do 

Código de Processo Civil e no artigo 9°, inciso III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no Órgão Oficial, por 03 vezes, com intervalo de dez dias. Desta decisão 

saem os presentes devidamente intimados, renunciando à interposição de 

recurso. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 384865 Nr: 1959-95.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHEILE DHIENIK SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CLAUDIOMAR PEREIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19.135, NIWMAR SERPA - OAB:19703/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que remeti matéria a imprensa para que a parte Autora se 

manifeste através do seu advogado sobre o ofício juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 320177 Nr: 16566-84.2013.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE DE OLIVEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECUJUS - JORGI JERONIMO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:9101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que remeti matéria a imprensa para que a parte Autora se 

manifeste através do seu advogado sobre os Ofícios juntados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 109206 Nr: 5087-07.2007.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCB-rPsmRFDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6.454, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UNIVAG - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que remeti matéria a imprensa para que a parte Autora se 

manifeste através do seu advogado sobre a certidão do Oficial de justiça 

já juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho
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 Cod. Proc.: 217806 Nr: 13239-10.2008.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA 

ROCHA - OAB:OAB/MT 15.447-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALQUIRIA APARECIDA 

REBESCHINI LIMA - OAB:10520 MT

 Certifico que remeti matéria a imprensa para que a parte autora possa se 

manifestar através do seu advogado, sobre o oficio juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 386382 Nr: 2862-33.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHMDC, RFMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINEY LEITE DA COSTA - 

OAB:21.352/0-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que remeti matéria a imprensa para que a parte autora se 

manifeste através do seu advogado, sobre o ofício juntado nos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 391486 Nr: 6236-57.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSO, GDOES, ERSDO, TGSDO, LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHAM LINCOLN DE 

BARROS FERREIRA - OAB:8777, FABIANA CURI - OAB:9600 MT, 

LUCIANO SILVA ALVES - OAB:8882

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de ano, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 202822 Nr: 13043-74.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EeNrPsmEGDS, EPDSS, NDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de ano, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 230660 Nr: 10857-10.2009.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDSGGRPSMLADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Dias Correa - 

OAB:11583/MT, MANOEL JOZIVALDO TAVARES DA SILVA - 

OAB:11161-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de ano, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 320177 Nr: 16566-84.2013.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE DE OLIVEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECUJUS - JORGI JERONIMO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:9101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que remeti matéria a imprensa para que a parte Autora se 

manifeste através do seu advogado sobre os ofícios juntados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 334866 Nr: 3373-65.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR NUNES DE ARRUDA, GILSON JOSÉ NUNES 

DE ARRUDA, GENIVAL JOSE NUNES DE ARRRUDA, JEZREEL JOSE 

NUNES DE ARRUDA, ROSANGELA JOSE NUNES DE ARRUDA, 

ROSEMARIE NUNES DE ARRUDA SOUZA, GENIVALDO JOSE NUNES DE 

ARRUDA, JOINIL JOSE NUNES DE ARRUDA, ROSILENE JOSE NUNES DE 

ARRUDA, GEOVANILDO JOSE NUNES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JEOVAH JOSÉ DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO REUS BIASI - OAB:3478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, dos Alvarás expedidos em favor dos herdeiros 

correspondentes à conta nº 5000124542401, consoante 

impulsionamentos de fls. 101 e 106, foram devidamente pagos (fls. 

114/120), COM EXCESSÃO DOS ALVARÁS EXPEDIDOS EM FAVOR DOS 

HERDEIROS JEZREEL JOSE NUNES DE ARRUDA e ROSILENE JOSE NUNES 

DE ARRUDA, POR INCONSISTÊNCIA NOS DADOS BANCÁRIOS 

FORNECIDOS PARA CRÉDITO, conforme consta do "status" dos Alvarás 

de fls. 121/122.

Pelo exposto, não obstante a petição de fls. 112/113, informando a nova 

conta da herdeira Rosilene José Nunes de Arruda, AINDA PENDE DE 

REGULARIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO HERDEIRO JEZREEL JOSE NUNES DE 

ARRUDA, razão pela qual impulsiono os autos para INTIMAR OS 

INTERESSADOS A REGULARIZAR A SITUAÇÃO POR COMPLETO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS (Prov. 56/2007 - CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 387297 Nr: 3505-88.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMCG, IMCG, KNMD
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERRAZ TORRES NETO - 

OAB:OAB/MT 20.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS DA SILVA 

BASTOS - OAB:2907/MT

 Vistos em correição.

I - Satisfeita a prestação jurisdicional, após certificado o trânsito em 

julgado remeta-se ao arquivo, procedendo-se as anotações de estilo.

II - Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 519690 Nr: 24301-32.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEBER ALEXANDRE SOBRINHO, MARCIA REGINA 

SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENIFER VILAS BOAS CHAMORRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES MACHADO PEDRO - 

OAB:16591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

I- Certifique, o Sr. Gestor, se o embargos foram opostos no prazo legal 

(art. 915, CPC).

iI- Se tempestivos, recebo os embargos e determino a intimação do 

executado, ora embargado, para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 920, CPC).

III- Intime-se.

IV- Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005202-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. C. G. (AUTOR)

L. M. C. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISLEY CASTILHO GONCALVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1005202-59.2017.8.11.0002. VISTOS etc. HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o 

pedido de desistência formulado no id. 9545641. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. P. R. I. Isento de custas, 

eis que defiro a AJG. Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 19 de Dezembro de 2017. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004411-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEA FERNANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BENEDITA DA SILVA BARROS (TESTEMUNHA)

VALDSON AUGUSTO GOMES (TESTEMUNHA)

LUCILENE DOMINGAS PEREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO SENTENÇA 

PRAZO 10 (DEZ) DIAS Dados do Processo: Processo: 

1004411-90.2017.8.11.0002 Valor causa: R$ 937,00 Tipo: Cível Espécie: 

INTERDIÇÃO (58) REQUERENTE: JUCINEA FERNANDA DA SILVA 

REQUERIDO: LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS Pessoa(s) a ser(em) 

intimada(s) quem possa interessar FINALIDADE: “VISTOS, etc. JUCINEIA 

FERNANDA DA SILVA ajuizou AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM TUTELA DE 

URGÊNCIA em face de LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS. Narra a inicial 

que a autora é prima da interditanda. Aduz que a interditanda foi 

diagnosticada com histórico de déficit neurológico e atraso do 

desenvolvimento neuropsicomotor desde o nascimento, com quadro 

provável de paralisia cerebral espástica, caracterizado por tetraparesia 

predomínio crural e grave retardo mental, não fala, não deambula, e 

necessita de apoio de cuidador para atividades da vida diária. GID G80.9 + 

79. Aduz que a interditanda encontra-se acamada, não estando em pleno 

domínio de suas faculdades mentais, não sendo capaz de tomar decisões. 

Informa ainda, que a requerida não possui bens, e é beneficiária do INSS. 

A petição inicial foi instruída com declaração de hipossuficiência, 

documentos e laudos médicos (id. 8094549, 8094556, 8094567, 8094571 

e 8094580). Em decisão contida no id. 8146857, foi concedida a AJG, 

antecipado os efeitos da tutela pretendida, bem ainda designada audiência 

para o interrogatório da interditanda, e, determinada a realização de 

perícia. Termo de curatela provisória (id. 9480940). Agendada a perícia 

médica para o dia 26/02/2019 às 08h30min (id. 9510464). Realizado o 

interrogatório no dia de hoje. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O 

vínculo entre as partes está comprovado pelos documentos acostados 

aos autos. O art. 114, da Lei 13.146, de 06 de Julho de 2015, alterou o 

Código Civil, cujos artigos 3º e 4º, passaram a ter a seguinte redação: Art. 

114. A Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 (Código Civil), passa a 

vigorar com as seguintes alterações: Art. 3º. São absolutamente 

incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 

16 (dezesseis) anos. I – Revogado; II – Revogado; III – Revogado. Art. 4º. 

São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: 

(...) II – os ébrios e os viciados em tóxico; III – aqueles que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (...) 

Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação 

especial. (...). Por força do disposto legal acima transcrito, tem-se que não 

há mais se falar em incapacidade absoluta por motivo de doença ou 

deficiência mental, uma vez que o único critério admitido para tal fim é o 

etário. Dessa forma, apenas e tão somente os menores de 16 anos de 

idade são considerados absolutamente incapazes, de acordo com a 

legislação atual. A respeito da questão, aponta a doutrina: ...o legislador 

objetivou as causas de incapacidade relativa, afastando indagações 

relativas ao estado mental. (...) Se, todavia, a pessoa com deficiência 

física, mental ou intelectual não puder, por algum motivo, exprimir a sua 

vontade, poderá sujeitar-se ao regime da incapacidade relativa por esse 

motivo específico (CC, art. 4º, III). A incapacidade decorre, nessa 

hipótese, da impossibilidade de manifestação de vontade, não da 

deficiência. Seria o caso de uma pessoa sem discernimento mental. 

(FARIAS, Cristiano Chaves de. Et alii. Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Comentado. Salvador: JusPodium, 2016, pp. 309-310). A Interditanda conta 

73 anos de idade. Acostado aos autos, laudo médico que atesta que a 

Interditanda tem histórico de déficit neurológico e atraso do 

desenvolvimento neuropsicomotor desde o nascimento, que não fala, não 

deambula e necessita de cuidador para as atividades diárias, 

apresentando o CID G80.9 + F79. Em interrogatório da interditanda foi 

confirmada a situação especial da requerida. Dessa forma, estando 

presentes os elementos de prova que autorizam a conclusão acerca da 

incapacidade relativa da interditanda, a procedência do pedido é medida 

que de rigor se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil 

e artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, JULGO 

PROCEDENTE, o pedido formulado para o fim de decretar a INTERDIÇÃO de 

LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS, qualificada nos autos, por incapacidade 

civil para exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações 

previstas no artigo 1782[1] do CC/02, mantendo incólumes os seus demais 

direitos políticos e civis, nomeando como sua curadora sua prima, a 

requerente, JUCINEIA FERNANDA DA SILVA, também qualificada nos 

autos, que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o encargo, na forma da lei, bem como de promover 

tratamento adequado a interditanda. Inscreva-se a presente sentença no 

Cartório de Registro de Pessoas Naturais, observando-se o disposto nos 

artigos 29, inciso V e 92, ambos da Lei n. 6.015/73 (LRP). Publique-se pela 

rede mundial de computadores, no sítio do e. Tribunal de Justiça Estadual, 

na Plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, pela imprensa local 01 

(uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com intervalo de 10 dias, 

observado o disposto no artigo 755, § 3º, do CPC. Lavre-se o termo de 
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curatela definitiva. Isentos de custas. Registre-se. Sentença publicada em 

audiência. As partes saem devidamente intimadas. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as determinações acima, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se” E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Nercy Anchieta , digitei. Dado e passado nesta Comarca de Várzea 

Grande aos 23 dias do mê de janeiro de 20128 VÁRZEA GRANDE, 7 de 

dezembro de 2017. Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: - TELEFONE: 

(65) 36888400

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 437814 Nr: 5578-96.2016.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado para o fim de decretar a INTERDIÇÃO do Sr. VICENTE PAULA 

DA COSTA, qualificado nos autos, por incapacidade civil relativa para 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações previstas no 

artigo 85, da Lei 13.146/2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis nomeando 

como seu curador seu filho, o requerente ARTUR PAULO DA COSTA, 

também qualificado nos autos, que deverá prestar o compromisso de bem 

e fielmente desempenhar o encargo, na forma da lei.Inscreva-se a 

presente sentença no Cartório de Registro de Pessoas Naturais, 

observando-se o disposto nos artigos 29, inciso V e 92, ambos da Lei n. 

6.015/73 (LRP).Publique-se pela rede mundial de computadores, no sítio do 

e. Tribunal de Justiça Estadual, na Plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, onde permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, 

pela imprensa local 01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com 

intervalo de 10 dias, observado o disposto no artigo 755, § 3º, do NCPC. P. 

R. I. Lavre-se o termo de curatela.Isento de custas (fls. 18).Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as determinações acima, ao arquivo, com 

baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 27 de Novembro de 

2017.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 392254 Nr: 6708-58.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HRSA, RSRS, HAYSSA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY SANT'ANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIVAG - OAB:, VANESSA 

CRISTINA DE ABREU SPERANDIO -UNIVAG - OAB:9175-B

 Processo nº. 6708-58.2015.811.0002.

Código nº. 392254.

VISTOS em correição.

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado às fls. 

99, com o que não se opôs o Ministério Público (fls. 101). Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fundamento no artigo 775 c/c 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil.

P. R. I.

Isento de custas (fls. 17).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 02 de Outubro de 2017.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 218147 Nr: 13594-20.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCSrpsmRDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Martimiano - OAB:13.695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083

 CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em 

face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, 

encaminho-o à imprensa, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 325451 Nr: 21836-89.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDS, VRDAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VERANICE RONDON DE ARRUDA E 

SILVA, Cpf: 96876638120, Rg: 1046037-3, Filiação: Manoel Ladislau de 

Arruda e Silva e Andrelina Rondoj de Arruda, data de nascimento: 

29/01/1965, natural de Poconé-MT, casado(a), Telefone (65) 3694-1776. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

dias , sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

dar andamento ao feito..

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edir da Silva, digitei.

Várzea Grande, 08 de janeiro de 2018

Joanne da Silva Mesquita Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 292869 Nr: 12727-85.2012.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JO, VLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCSDO, JFSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CURI - 

OAB:5038/MT, TAMIRES SANTANA DE OLIVEIRA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VERA LUCIA OLIVEIRA, Cpf: 

05918763104, Rg: 26436981, Filiação: Amancio Domingos de Oliveira e 

Ana Gonçalina Oliveira, data de nascimento: 09/02/1994, brasileiro(a), 

natural de N. S. do Livramento-MT, solteiro(a), do lar. atualmente em local 

incerto e não sabido
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

dias , sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

informar seu endereço atualizado, possibilitando assim a realização do 

exame de DNA, bem como dar andamento ao feito..

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edir da Silva, digitei.

Várzea Grande, 08 de janeiro de 2018

Joanne da Silva Mesquita Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 218886 Nr: 14299-18.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETAeo-rPsmKCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS FORMIGA 

JÚNIOR - UNIVAG - OAB:OAB/MT 5645

 Vistos em correição.

Acolho o parecer do representante do Ministério Público de fl. 125.

 Tendo em vista a inércia noticiada nos autos, JULGO EXTINTO o processo 

com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Após a preclusão temporal desta decisão, proceda-se o arquivamento 

com as baixas e formalidades de praxe.

 Sem custas. Sem honorários.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 478920 Nr: 1461-28.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:

 Ex Positis, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 

487, I, do CPC/2015 e, via de consequência; declaro extinto o presente 

feito com resolução de mérito.Torno definitiva a liminar outrora concedia à 

fl. 32f/v. Sem custas e honorários face à gratuidade de Justiça já 

concedida.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

proceda-se com as baixas necessárias e arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.Ciência ao Ministério Público Estadual.Às providências.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001075-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V AURELINO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do oficial de justiça SEDE DO 1ª VARA CÍVEL 

DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

- TELEFONE: (65) 36861848

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 223225 Nr: 3425-37.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA REGIANE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar nos 

autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 264373 Nr: 3804-07.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES BOI GORDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES IMACULADA/RD ASSIS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEVERTON SCHORRO - 

OAB:10.095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para impugnar a 

contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 93189 Nr: 2814-89.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLITO RIBEIRO NOVAIS, ELIANE BASTOS NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARIALDO ALVES SILVA REP/SUA MÃE 

DORACY MUNIZ ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE LOPES DA SILVA 

BRITO - OAB:11915-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE REGINA DO 

ROSÁRIO - OAB:OAB/ MT12.862, IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-A/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para depositar a 

diligência do Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 270890 Nr: 15117-62.2011.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO CELSO DE MOURA, LEIDE FATIMA FIRMINO DE 

MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANINHA 66 INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

MANOEL FERREIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635, VALERIA 

CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para impugnar a 

contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 300610 Nr: 21284-61.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALO CESARE FAGUNDES COUTINHO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX JUNIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Falcao de Arruda - 

OAB:14613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para impugnar a 

contestação

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008521-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES RICARDO OLIVEIRA DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO)

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINA MARIA DOS SANTOS CAVALLEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1008521-35.2017.8.11.0002 AUTOR: ALCIDES RICARDO OLIVEIRA DE 

CASTRO RÉU: PAULINA MARIA DOS SANTOS CAVALLEIRO Vistos. 

Cite-se/ intime-se a parte ré, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 2 de 

maio de 2018, às 17h40, constando que a peça contestatória deverá ser 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato, sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (artigo 

335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, 

§8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à 

contestação (art. 351, CPC). Concedo à parte autora os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 22 

de janeiro de 2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 280404 Nr: 24327-40.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO FACCENDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 Vistos.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls. 151/152), bem como a requerida pugnou pela devolução 

dos honorários periciais depositados e não utilizados (fls. 147).

Assim, intime-se a parte autora/executada, para que cumpra com a 

sentença (fls. 143/145), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, §1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença, invertendo o polo passivo e ativo.

No mais, tendo em vista que a requerida efetuou o depósito do valor para 

a realização da perícia (fls. 74/75) e considerando que esta não se 

efetivou, libere-se o valor depositado na conta da requerida informada às 

fls. 147, verso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 417315 Nr: 20652-30.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOJAS RIACHUELO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:

 Vistos, etc.

Recebo os presentes embargos para processamento, uma vez que foram 

propostos tempestivamente, conforme certidão de fl. 11.

Intime-se a embargada para manifestar-se no prazo de 15 dias, 

consignando-se no mandado que, não havendo manifestação à ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 285 e 319 do CPC), bem como de que deverá indicar e justificar as 

provas que pretende produzir.

No mais, alterem-se a capa dos autos e os registros do Sistema Apolo, 

uma vez que se trata de embargos à penhora.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 3041 Nr: 332-91.1994.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antunes Barros - 

OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:0751/MT

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido do credor para que se expeça a certidão crédito, 

conforme petitório de fl. 301.

 No mais, denota-se que decorreu o prazo de 01 (um) ano sem que 

fossem localizados bens penhoráveis e, em tais casos, o juiz ordenará o 

arquivamento dos autos, conforme previsão do artigo 921, §2º, do CPC.

Sendo assim, DETERMINO que o credor se manifeste nos autos indicando 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, sob 

pena de extinção, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de 

vista dos autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 580, §2º da 

CNGC e artigo 921, §4º do CPC). Prazo 10 dias.

Digne-se esta secretaria a observar o teor do artigo 583 à 586 da CNGC e 

828 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268068 Nr: 15623-38.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURÉLIO FERNEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que, o acórdão proferido na Apelação Cível de n. 76634/2017 

anulou a sentença proferida nestes autos, determinando o seu retorno 

para instrução processual.

Entretanto, o presente feito não se encontra apto para instrução, haja 

vista que sequer ocorreu a localização física do imóvel reivindicado para 

citação do requerido ou eventual ocupante (fl. 43).

Sendo assim, em atenção ao princípio da celeridade processual, 

DETERMINO que seja desentranhado o mandado para que seja realizada 
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nova diligência para tentativa de citação do requerido ou terceiro que 

eventualmente esteja na posse do bem.

Consigno que é incumbência da parte autora tomar as providências 

necessárias para viabilização da citação (artigo 240, §2º, CPC), sendo 

imprescindível a localização física do lote reivindicado, haja vista que é 

completamente desnecessária qualquer deliberação judicial em ação 

reivindicatória se a parte autora não sabe onde fica o imóvel reivindicado.

No mais, registro que o Oficial de Justiça deverá informar o estado do lote, 

se há edificações, se aparentemente encontra-se ocupado ou se está 

abandonado, observando o teor do artigo 212, §2º, do CPC para 

cumprimento aos finais de semana ou fora do horário de expediente.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 285294 Nr: 4360-72.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFIMAT - PERFILADOS MATO GROSSO LTDA, JOSE 

CARLOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO RIBEIRO - OAB:13293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MARRENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB(MT)1

 Intimação à apelada (requerida) para apresentar as contrarrazões no 

prazo legal. NADA MAIS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 290027 Nr: 9596-05.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITÓRIO ALFREDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL AUGUSTO DE MORAIS 

URBANO - OAB:71.866/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Considerando que aos Embargos à Execução não foi atribuído o efeito 

suspensivo, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, dando efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do 

feito. Prazo 10 dias.

Em não havendo manifestação, intime-se pessoalmente a parte exequente, 

com fulcro no artigo 485, §1º, do CPC, para que, em 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito (artigo 485, inciso III do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 282836 Nr: 1645-57.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIUSA PATRICIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento de 

sentença (fls. 165/166).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Novo Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do NCPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 286774 Nr: 6055-61.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMDS, CLÁUDIA MARQUES DA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED-BRASÍLIA-COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA MARQUES PELLET - 

OAB:11889 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Crisóstomo Pereira - 

OAB:OAB/DF 2.911, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 Vistos, etc.

 Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as, manifestando se tem interesse em 

conciliar. Prazo: 10 dias.

No mais, há peças nos autos que foram juntadas fora da ordem 

cronológica, sendo assim digne-se esta secretaria organizar os autos e 

proceder a numeração adequada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 305074 Nr: 707-28.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGR LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:4676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:8117

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pelo requerido foi 

interposto no prazo legal, em sendo assim, impulso estes autos com 

intimação à parte requerente via DJE para contrarrazoar no prazo de 15 

(quinze) dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 390899 Nr: 5852-94.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMERICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ZALEN VIEIRA ME ( ZALEM 

VEÍCULOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação ao credor para manifestar acerca da penhora e avaliação de 

FLS 46/47, no prazo de 5 (cinco) dias. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 443242 Nr: 8468-08.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Intimação às partes, para manifestar acerca do laudo pericial no prazo de 

15 (quinze) dias. NADA MAIS.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 446424 Nr: 10167-34.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DE LIMA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL CÉSAR DIAS AMORIM - 

OAB:6470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Batista Gusmão - 

OAB:4062-OAB-MT

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão deduzida na 

inicial resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do NCPC; e, 

consequentemente, declaro inexistente o débito da parte autora junto à 

empresa ré no importe de R$ 379,98 (trezentos e setenta e nove reais e 

noventa e oito centavos), referente à fatura com vencimento em fevereiro 

de 2016 (fl. 28).DETERMINO que a requerida retifique a fatura em 

discussão promovendo o seu cálculo e emissão, nos termos do artigo 115, 

inciso II, da Resolução Normativa da ANEEL n. 414/2010.Arbitro os 

honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da ação; tendo 

em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e 

o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do NCPC.Havendo 

sucumbência recíproca, determino o rateio das custas e honorários 

advocatícios, ora arbitrados, ficando a parte ré, vencida na maior parte 

responsável pelo pagamento do percentual de 60% (sessenta por cento) 

e a parte autora pelo pagamento de 40% (quarenta por cento). Tais 

exigências, no que se refere à autora, ficam suspensas, nos termos do 

artigo 98, §3º, do NCPC, haja vista que é beneficiária da justiça gratuita (fl. 

35).Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo 

de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das 

partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 449206 Nr: 11507-13.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MARIA MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:OAB/MT 6945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CASAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT5736

 Impulsiono estes autos com intimação à parte requerida via DJE para 

manifestar sua concordância acerca do pedido de desistência 

apresentado pela requerente, no prazo de cinco dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 502460 Nr: 15048-20.2017.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA INTER COMPRAS - CARD 

ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, GARCEZ TOLEDO 

PIZZA, JOHNAN AMARAL TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 70460 Nr: 4881-95.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA RAMOS DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA, CLEBER ALVARENGA, 

ITAÚ SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DOS SANTOS 

CRUZ - OAB:11620-B, GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:6668/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7670, 

Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12333, ROGERIO NUNES GUIMARÃES - 

OAB:6.569, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento de 

sentença (fls. 1076/1084).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Novo Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do NCPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 113538 Nr: 14180-91.2007.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA, LUCIA VAZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS DOS SANTOS, VINÍCIUS DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTO SALES DE MATOS 

JÚNIOR - OAB:14603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intime-se a parte credora para que se manifeste nos autos indicando 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução. Prazo 

05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e, com fulcro no artigo 

485, §1º, do Código de Processo Civil, intime-se pessoalmente os 

credores, para que, em 05 (cinco), dê prosseguimento no feito, sob pena 

de extinção do feito sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 206112 Nr: 2094-54.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOUFLEUR E LANGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUCE CRISTINA MORAES DEZORZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nada obstante a certidão de fls. 80, verifica-se que a parte executada 

fora citada por hora certa.

Em sendo assim, deverá a Sra. Gestora Judiciária dar efetivo cumprimento 

ao disposto no art. 254 do CPC.

Cumprindo o item acima, intime-se o credor para manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 225201 Nr: 5418-18.2009.811.0002

 AÇÃO: Anulação e Substituição de Títulos ao Portador->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  C o n t e n c i o s a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALADÃO COMÉRCIO DE HORTIFRUT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 
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OAB:2542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando o petitório de fls. 62, tenho que não merece acolhimento tal 

requerimento, haja vista que o douto patrono não trouxe qualquer 

documento para demonstração de suas alegações, além do que a parte 

autora tem advogado constituído no presente feito, não havendo em que 

se falar em intimação do síndico nomeado na suposta recuperação judicial 

para efetivo cumprimento da carta precatória expedida para citação da 

parte requerida.

Em assim sendo, intime-se o douto patrono da parte autora para 

manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito. Prazo: 10 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 

485, III, do Código de Processo Civil, intimem-se a parte autora 

pessoalmente0, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção, revogação da liminar e 

arquivamento do processo.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 251194 Nr: 10502-63.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO DIEGO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o petitório de fls. 126.

1 – Intime-se o devedor para que no prazo de 10 (dez) dias, indique bens 

passiveis a penhora e seus respectivos valores, sob pena de multa 

prevista no art. 774, V, parágrafo único, do Novo Código de Processo 

Civil.

2 – Decorrido o prazo, com ou sem resposta, intime-se a parte exequente 

a manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito. Prazo: 15 

dias.

 3 - Oficie-se ao SERASA a fim de que seja incluído o nome da parte 

executada FLAVIO DIEGO MONTEIRO, naquele órgão, informando os 

dados pessoais do réu, inclusive CPF e os dados do presente processo.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 267339 Nr: 9012-69.2011.811.0002

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ LAURENTINO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO RIBEIRO AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozana Batista Gusmão - 

OAB:4062-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEREDO - OAB:7627-A, IVAN FORTES DE BARROS - OAB:7084, 

VINÍCIUS ALEXANDRE FORTES DE BARROS - OAB:14481

 Intimar o autor para se manifestar a respeito da certidão negativa juntada 

ao autos, no prazo de dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 267957 Nr: 6701-08.2011.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH NOVENIA DELANHASE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELONCIO CANDIDO DA SILVA, DIRCE 

SHIBA DA SILVA, LUIZ GONÇALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, etc.

Verifica-se que, na certidão de fl. 117 o Oficial de Justiça informa ter tido 

dificuldade de localizar o imóvel em discussão devido à ausência de 

informação no mandado.

Em breve leitura do mandado de fl. 116, denota-se que de fato não há 

informações suficientes para cumprimento do mesmo, motivo pelo 

determino que seja expedido novo mandado a ser cumprido como 

diligência do juízo, para intimação adequada do requerido Luiz Gonçalves 

de Araújo acerca da decisão de fl. 93/94, a qual deverá ser realizada no 

lote 22, quadra 22, na rua C, do Loteamento Parque Ouro Branco, 

consignando que deverá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de revelia.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação certifique-se e retornem os 

autos conclusos.

 Cumpra-se, com urgência, uma vez que se trata de processo da META 2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268045 Nr: 15617-31.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA IDALINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO AO AUTOR PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO 

DE 15 DIAS. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 273347 Nr: 15898-84.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIANE RODRIGUES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVIDY PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:11997, MAURO 

BASTIAN FAGUNDES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista as informações contidas em certidão de fls. 

76, encaminho expediente para a publicação via DJE, com a finalidade de 

intimar a parte autora para se manifestar no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 297455 Nr: 17889-61.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE NONATO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DAVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JR.QUEIROZ LUZ - 

OAB:23.787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 18 de abril de 2018, às 13h30min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presentes ao ato 

acompanhados das partes.

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência, constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do Código de Processo 

Civil.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 299213 Nr: 19789-79.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL/QD. 11 - LOTE 20 TN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 306758 Nr: 2580-63.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DOMINGOS DA SILVA & CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DO 

SUDOESTE GOIANO -ATESGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Instado à manifestação acerca da decisão de fls. 76, a parte exequente 

permaneceu inerte (certidão de fls. 78).

Em assim sendo, com fulcro no art. 485, III, do Novo Código de Processo 

Civil, intime-se o credor pessoalmente, para que, em 05 (cinco) dias, 

manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo.

 Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 314626 Nr: 10905-27.2013.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPDSS, GENESIS BRAGA JARDIM DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGELICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13335/MT, RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer favorável do 

órgão ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para autorizar que 

os valores depositados em nome da de cujus Irani Maria Souza da Silva, 

sejam transferidos para conta poupança em nome do menor autor, e só 

serão disponibilizados após sua maioridade civil, salvo autorização 

judicial.Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Intime-se a parte autora a 

trazer aos autos dados da conta poupança em nome do autor. Com os 

dados bancários nos autos, expeça-se o respectivo alvará judicial, a fim 

de que a agência bancária proceda à devida transferência, fazendo 

consignar no documento que eventual movimentação bancária poderá ser 

efetivada somente com autorização judicial, até que o autor complete 18 

(dezoito) anos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, 

por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.Certificado o trânsito 

em julgado, expeça-se o Alvará necessário.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 323743 Nr: 20147-10.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER CARPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Vistos, etc.

Considerando o petitório do requerido, informando a discordância com o 

valor dos honorários periciais, faz-se pertinente a intimação do perito 

judicial para manifestação.

Intime-se o perito judicial para que informe a possibilidade de redução dos 

honorários pretendidos. Prazo 10 dias.

Registro que, a perícia deferida em sede de despacho saneador (fls. 

153/154) trata-se de prova de baixa complexidade.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 449559 Nr: 11668-23.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON JOSÉ PEREIRA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Considerando que a carta precatória expedida para citação e intimação 

do requerido não retornou até a data anteriormente designada para 

audiência de conciliação, restando prejudicada a realização da mesma, 

conforme consta no termo de fls. 119, redesigno o ato para o dia 02 de 

maio de 2018, às 15h00min.

Oficie-se ao Juízo Deprecado comunicando a nova data assinalada.

 Intime- se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 476095 Nr: 24223-72.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCORDE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VIANEI CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA VERONICA MORCELI 

RODRIGUES - OAB:21188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA MORAES - 

OAB:11059

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito, ante a inércia da parte autora.Condeno a parte autora a 

pagar as custas e despesas processuais, bem assim os honorários 

advocatícios, que hora fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

art. 85, § 8º do NCPC. Entretanto, considerando que foi concedida a 

assistência judiciária ao autor, fica sobrestada a execução das verbas 

sucumbenciais enquanto permanecer a situação de pobreza ou "se dentro 

de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder 

satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita" (art. 12 da Lei 

1.060/50).Defiro, desde já, o desentranhamento dos documentos que 

instruíram a inicial, mediante cópia e certificação nos autos, se 

requerido.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo 

com todas as baixas e anotações pertinentes.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 319 Nr: 1088-61.1998.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ VIÉGAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTINA SIQUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISTÂNIO GOMES DA SILVA - 

OAB:2.631 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS ARNO SELLA - 

OAB:2975-B/MT

 Impulso estes autos com intimação à parte requerida via DJE para 

manifestar acerca da decisão de fls. 247, no prazo de dez dias. NADA 

MAIS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 108147 Nr: 4130-06.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECOL REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALELIA B. CASARIN-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEISA CORBELINO BIANCARDINI 

MUHL - OAB:7117-B, EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - 

OAB:7341-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que uma vez que a decisão de fls. 72, proferida nos autos, não 

ter sido publicada, encaminho o expediente para a devida publicação: A 

falta de bem penhorável não importa extinção do processo de execução 

ou baixa no Distribuidor, mas apenas enseja seu arquivamento provisório 

até que sejam localizados bens do devedor, nos termos do art. 921, III, § 

1º, do NCPC. Em assim sendo, defiro o petitório de fls. 71 e suspendo o 

curso do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Intime-se e 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 206656 Nr: 2641-94.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIARROZ COM. DE CEREAIS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação a Parte Autora para manifestar sobre o AR devolvido, no prazo 

de cinco dias. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 217322 Nr: 12695-22.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDJANE BARBOSA CAVANCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILVA BARBOSA - 

OAB:23.271, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:MT/9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE 

OLIVEIRAFLORÊNCIO - OAB:10467 - MT, Mario Cardi Filho - 

OAB:3584-A

 Vistos, etc.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta pelo Edjane Barbosa 

Cavalcante em desfavor de Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, 

ambas devidamente qualificadas nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na exordial.

 Verifica-se que, foi realizada a penhora às fls. 308/309, a executada, por 

sua vez, opôs impugnação ao cumprimento de sentença informando que 

as partes teriam entabulado acordo.

 Posteriormente, a parte exequente manifestou informando que de fato 

houve acordo entre as partes e que inexiste débito a ser pago, aceitando 

os termos da impugnação apresentada pela requerida (fls. 329/330).

A decisão de fl. 333 registrou que a análise da impugnação restou 

prejudicada e suspendeu o feito devido ao prazo de blindagem da 

recuperação judicial da executada, oportunidade em que foi determinada a 

expedição de alvará em favor da executada.

Vieram os autos à conclusão.

É o breve relato. Decido.

Verifica-se que, a parte exequente reconhece a inexiste de débito 

remanescente, logo, a extinção do presente cumprimento de sentença é 

medida que se impõe.

Ante ao exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, Julgo Extinto o 

presente feito, com julgamento do mérito, com fundamento no art. 526, §3º 

c/c 924, inciso III, do CPC.

Eventuais custas remanescentes deverão ser suportadas pela requerida.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 220030 Nr: 279-85.2009.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAHIM CALIXTO SAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação a Parte Autora para manifestar sobre a Carta de Citação 

Devolvida, no prazo de cinco dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 221294 Nr: 1547-77.2009.811.0002

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI GARCIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCENIR PAES PEREIRA, JOSE ALMIR 

MARTINS DOS SANTOS, NILZA MENDES OZORIO, VANDI VALDI 

EVANGELISTA, BENEDITA MADALENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO ANDRE LASCH - 

OAB:4324/MT, ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - OAB:7010, CARLOS 

EUGENIO LASCH - OAB:4579/MT, PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:10629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614, LEILA MARIA DE ALMEIDA - OAB:MT 9.235

 Impulso estes autos com intimação à parte autora via DJE para manifestar 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de cinco 

dias. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 239750 Nr: 1148-14.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURESTE PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS MARCELO CONTRI - 

UNIVAG - OAB:882175, FERNANDO ROBERTO FELFILI - OAB:3923/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIZAM GHAZALE - 

OAB:21664/DF

 Vistos etc.

Considerando a divergência de cálculo entre as partes, remetam-se os 

autos ao Contador Judicial para atualização do débito.

Deve ser contabilizado o valor de R$ 38.854,62, a partir de 10.06.2016, até 

a presente data. Os juros e correção monetária devem incidir de acordo 

com o dispositivo da sentença de mérito às fls. 138.

Com o cálculo nos autos, vistas às partes, após conclusos para liberação 

da verba e extinção do processo. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 242411 Nr: 3611-26.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUZIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILARIA GLORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Considerando a informação de fl. 40, defiro o pedido de fl. 53 para que 

seja expedido ofício para que o 1º Serviço Registral de Várzea Grande 

cumpra a determinação contida na sentença de fls. 34/35.[

 Encaminhe-se cópia da sentença e dos documentos de fls. 40/42.

Após, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 245578 Nr: 5974-83.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO SUECO BRASIL CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO - OAB:OAB/MT 6.522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do teor da petição de fls. 87, por meio da qual a parte exequente 

informa que a parte executada quitou integralmente seu débito, não tendo 

mais interesse a reclamar contra a mesma, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do CPC, julgo extinto o processo de execução.

 Custas pagas inicialmente.

Honorários nos termos ajustados.

 Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 247796 Nr: 7529-38.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN 

LTDA-COLÉGIO MASTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA FERREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 259802 Nr: 18402-97.2010.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA PAULA DO AMARAL RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON TEIXEIRA CORREA, DANIELLE FARIAS 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ELY TRAJANO - 

OAB:OAB/MT 11.853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Vistos etc.

Instado à manifestação acerca da decisão de fls. 149, a parte autora 

permaneceu inerte (certidão de fls. 151).

Em assim sendo, intime-se o douto patrono da parte autora para 

manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito. Prazo: 10 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 

485, III, do Novo Código de Processo Civil, intime-se a autora 

pessoalmente, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

processo.

 Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268048 Nr: 14730-47.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELITO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Expeça-se novo mandado, fazendo constar como finalidade “efetuar a 

citação da requerida ou eventual terceiro ocupante do imóvel 

reivindicado”.

Atente-se o Oficial de Justiça que já foi determinado que se observe os 

termos do artigo 212 do NCPC para cumprimento aos finais de semana ou 

fora do horário de expediente, bem como defiro a citação por hora certa, 

caso o Sr. Meirinho constate que a parte requerida está se ocultando.

Encontrando a pessoa que detém a posse do bem reivindicado deverá 

qualificá-la adequadamente e certificar nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268080 Nr: 15578-34.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durval dos Santos Pinho, Mirian Oliveira dos 

Santos, Adalberto A. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 273895 Nr: 16760-55.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL ALVES RIBEIRO VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO VIEIRA SOUZA DORILEU, FELIPE 

TEIXEIRA R. MACHADO, CELSO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:OAB-MT 10875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMANTHA TONHÁ FLORES - 

OAB:, TAIANA VIEIRA DE SOUZA DORILEO - OAB:14217/MT

 Vistos etc.

Em atenção ao petitório de fls. 113/114, e, diante da qualificação ignorada 

do requerido Felipe Teixeira R. Machado afim de proceder consultas do 

seu atual endereço, proceda a sua citação via editalícia, com as 

advertências legais, com prazo de 30 (trinta) dias, conforme requerido.

 Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao réu revel, e 

em atenção ao art. 9º, inc. II do Código de Processo Civil, nomeio, desde já, 

a Defensoria Pública desta Comarca para representar a parte requerida, 

devendo ser intimada para apresentação de defesa no prazo legal.

Com a contestação nos autos, intime-se a parte autora para apresentação 

de impugnação, querendo. Prazo: 15 dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 278367 Nr: 21973-42.2011.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE BRAZ MACIEL SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALHO EMPRENDIMENTOS IMOBILARIOS 

LTDA, RUDI SOLVATE SALOMÉ, MAURO BRAZ MACIEL, ELARINDA 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAM LINCOLN BARROS 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 8777, AFONSO WINTER JUNIOR - 
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OAB:OAB/MT7099, KEIT DIOGO GOMES - UNIVAG - OAB:14028, Stela 

Cunha Velter/CURADOR/UNIVAG - OAB:4984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 288182 Nr: 7611-98.2012.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GONÇALO BUENO CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO CORREA, EDESIO CORREA, CLAUDINETE 

SILVA DE OLIVEIRA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Das determinações proferidas na decisão de fls. 115, encontra-se 

pendente de cumprimento somente o item “1”, assinalando que o Município 

de Nossa Senhora do Livramento manifestou desinteresse na causa.

Verifica-se também que os réus Elio Correia e Claudinete Silva de Oliveira 

Correia não foram localizados no endereço encontrado no Sistema.

Desta forma, com fulcro no artigo 256, I, do Código de Processo Civil, 

defiro o pedido de fls. 123, e determino a citação dos requeridos Elio 

Correia e Claudinete Silva de Oliveira Correia por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, de acordo com o art. 232 do mesmo Codex.

Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial à ré revel, e 

em atenção ao art. 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio, desde já a 

Defensoria Pública desta Comarca para representar os requeridos citados 

por edital, devendo ser intimada para apresentação de contestação no 

prazo legal.

Por fim, atenda-se o requerimento formulado às fls. 127/128.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 299134 Nr: 19717-92.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA GONÇALES RODRIGUES LTDA, JOÃO 

GONÇALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRYP COMÉRCIO DE MONTAGENS E 

INSTALAÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, BANCO ABC BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Arthur da Rocha Capilé - 

OAB:6187MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 Intimação ao autor para manifesta sobre a carta de citação devolvida, no 

prazo de 5 (cinco) dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 301549 Nr: 22297-95.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTONIEL RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTERIA TRICOLOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CESAR MACIEL 

MENESELLO - OAB:13146, FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA 

- OAB:4338-A/MT

 Intime-se a parte Autora para que Peticione novamente o comprovante de 

FLS 130, pois o mesmo encontra-se inelegivel. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 303786 Nr: 24744-56.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYDNE SOARES CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACIL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA, MRV 

ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, PRIME INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSÃO JURÊ FERREIRA SALES 

- OAB:9372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660

 Certifico que os Calculos solicitados à parte autora foram juntados aos 

autos, assim encmainho o expediente para intimar as partes para que se 

manifestem a respeito do mesmo no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 341188 Nr: 8856-76.2014.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVELINO GONÇALVES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO NORBERTO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Lúcia Marques 

Figueiredo Filha - OAB:8618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 343593 Nr: 10752-57.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO BRASIL PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ELÉTRICA DO REI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTÔNIO DA CUNHA 

CERQUEIRA - OAB:12013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito, ante a inércia da parte autora.Sem condenação em custas, 

uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.Sem 

condenação em honorários advocatícios, diante da inexistência do 

contraditório.Defiro, desde já, o desentranhamento dos documentos que 

instruíram a inicial, mediante cópia e certificação nos autos, se 

requerido.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo 

com todas as baixas e anotações pertinentes, ficando à disposição da 

parte autora os valores depositados na Conta Única.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 388946 Nr: 4707-03.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOP AUTO CENTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOA VENTURA ZICA 

- OAB:13.754-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Domani Distribuidora de 

Veículos Ltda em face de Top Auto Center, ambos devidamente 

qualificados.

Constata-se dos autos que decorreu o prazo e a parte requerente não se 

manifestou acerca de documentos juntados nos autos (certidão de fls. 

114).

No seguimento, intimou-se a parte autora pessoalmente, concedendo o 

prazo de 05 (cinco) dias para dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, o qual deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certificado 
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às fls. 117.

É breve relatório.

Fundamento e Decido.

Mesmo depois de provocada a parte autora para se manifestar, a mesma 

manteve-se alheia.

Entendo, contudo, que inexistindo interesse da parte no prosseguimento 

do feito, expresso nos autos na forma de sua inércia, os autos devem ser 

extintos, arquivando-se os mesmos.

Nesse sentido:

ABANDONO DE CAUSA PELO AUTOR: PARA QUE SE VERIFIQUE ESTA 

CAUSA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, É NECESSÁRIO O ELEMENTO 

SUBJETIVO, ISTO É, A DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AUTOR 

DELIBERADAMENTE QUIS ABANDONAR O PROCESSO, PROVOCANDO 

SUA EXTINÇÃO. (CPC 267 § 1º) (CPC COMENTADO – NELSON NERY JR., 

PÁG. 530, 3 ED.)

Ora, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, aguardando 

providências por parte do credor, principal interessado no deslinde do 

processo.

Não se pode esquecer que o interesse público consiste na não formação 

de acervos inúteis de autos, criando embaraços a normal atividade do 

Judiciário em detrimento de outros processos.

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito, 

ante a inércia da parte autora.

Custas pagas inicialmente.

 Sem condenação em honorários advocatícios, diante da inexistência do 

contraditório.

Desentranhe-se os documentos que instruíram a inicial, mediante cópia e 

recibo nos autos, se requeridos.

 Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com todas as 

baixas e anotações pertinentes.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 405323 Nr: 14119-55.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE SOUZA ONORATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:18609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0

 Impulso estes autos com intimação à parte requerente via DJE para 

manifestar acerca da comprovação do pagamento voluntário da parte 

requerida, no prazo de 05 dias. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 410059 Nr: 16665-83.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VR CONSTRUÇÃO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUVINIL -BASF S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10.756, OLIVIA FERNANDES BORETI - OAB:12.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Eduardo Machado 

Oliveira de Barcellos - OAB:79416/SP

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes são capazes e estão 

devidamente representadas.

 Instadas a produzirem as provas que pretendem produzir, a parte autora 

postulou pela prova pericial e testemunhal e a parte requerida pela 

produção de prova testemunhal (fls. 127 e 128).

Não existem preliminares a serem apreciadas, bem como não vislumbro, 

neste momento processual, nulidades a declarar nem irregularidades a 

serem sanadas, pelo que declaro o feito saneado, o que por 

consequência fixo como ponto controvertido (art. 357, § 2º, do CPC) a 

comprovação do nexo de causalidade entre os fatos narrados na inicial e 

a responsabilidade imputada à parte requerida.

Considerando que a empresa requerente efetivou reforma no imóvel, e, 

postulou pela realização de perícia técnica, intime-se a parte autora a 

especificar qual a finalidade da prova requerida. Prazo: 10 dias.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, conclusos para nomeação do 

expert e/ou designação de audiência de instrução e julgamento.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 416419 Nr: 20161-23.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VILMAR PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18.047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos etc.

Diante das certidões de fls. 100 e 103, e a vista o teor da Súmula 240 do 

STJ, intime-se a parte requerida para requerer o que entender direito. 

Prazo: 10 dias.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 423407 Nr: 23784-95.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAS FERREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901, GERCELENE FERNDES PINTO - OAB:, MILTON 

JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela requerida é 

tempestivo, na oportunidade encaminho expediente para intimação da 

parte autora para apresentar as contrarrazoes ao recurso de apelação, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 424345 Nr: 24271-65.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ARANTES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:MT 2573

 Vistos etc.

Priorizando o ato conciliatório, designo audiência de conciliação para o dia 

13 de março de 2018, às 14h30min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes.

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência, constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 435355 Nr: 4230-43.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA ME, 

DABILLA DE MELO FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 
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OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA S CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO a emenda a inicial de fls. 55/57, intime-se o exequente para 

comprovar o recolhimento das custas judiciais remanescentes, sob pena 

de indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo único, do CPC). Prazo: 15 

(quinze) dias.

 Denota-se ainda que, a parte executada não foi encontrada nos 

endereços informados na exordial, devendo o exequente, dentro do prazo 

supracitado, informar novo endereço para nova tentativa de citação.

Promova-se a alteração do valor da causa no registro do Sistema Apolo e 

na capa dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 437817 Nr: 5581-51.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ROBERTO FRANCO BORGES, MARIA CRELIA 

DE AMORIM BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDERSON DE TAL, ANTONIO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando a ausência de comprovação do perigo da 

demora e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada pela parte autora, o que faço com 

fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil. Cite-se/ intime-se o réu, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em 

audiência de conciliação que designo para o dia 02 de maio de 2018, às 

14h30min, constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 

CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do 

NCPC.Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 

15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 

351, NCPC).Concedo aos autores os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA.Consigno que o oficial de justiça deverá promover a 

qualificação dos ocupantes dos lotes, ora reivindicados, nos termos do 

artigo 319, §§1º e 3º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 441090 Nr: 7344-87.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEDILSON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VÁRZEA GRANDE 

- QUADRA 15

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACQUELINE CANDIDO DE 

SOUZA - OAB:20282

 Vistos etc.

Nada obstante o petitório de fls. 102/103, determino que se aguarde a data 

assinalada para a realização da audiência de conciliação designada às fls. 

101.

Isso porque as preliminares arguidas em sede de contestação serão 

apreciadas na decisão saneadora, oportunidade onde também serão 

fixados os pontos controvertidos e analisadas os pedidos de produção de 

provas.

 No mais, certifique-se acerca da especificação de provas pela parte 

autora.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 449749 Nr: 11752-24.2016.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SILVA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALISTRATO VITOR DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I – Cite-se o proprietário do imóvel usucapiendo e todos os confinantes do 

referido imóvel.

II – Por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, citem-se os interesssados em 

lugar incerto e os eventuais interessados (Art. 256, I c/c 257, III, ambos do 

CPC).

III – Por via postal, intime-se para manifestar interesse na causa, os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, 

encaminhando-se a estes a cópia da inicial e dos documentos que a 

instruíram.

IV – Dê-se vistas ao Ministério Público.

Defiro o benefício da JUSTIÇA GRATUITA.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 477547 Nr: 575-29.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÓRIO ALFREDO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE DE ALMEIDA 

ANDRADE - OAB:14.109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Inicialmente, deixo de atribuir o efeito suspensivo pretendido, por não 

estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, 

bem como pelo fato de a execução não estar garantida por penhora, 

depósito ou caução suficiente, conforme previsão do §1º do artigo 919, do 

CPC.

Intime-se a embargada para se manifestar no prazo de 15 dias (artigo 920, 

inciso I, do CPC) com as advertências do artigo 344, do NCPC, bem como 

consignando que deverá indicar e justificar as provas que pretende 

produzir.

Defiro os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 221129 Nr: 1359-84.2009.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEI FELIPE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NETCREDI ASSESSORIA E FOMENTO 

COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO KELLER NETO - 

OAB:13889-E, ESTELA CUNHA VELTER RONDON - OAB:4984-MT, 

KARINE UNDRE DE LARA - OAB:, RONAN JACKSON COSTA - OAB:, 

SILVA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA - OAB:7149-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, tenho que a presente ação, proposta no ano de 

2009, ainda não obteve êxito na citação da empresa requerida, após 

diversas tentativas e endereços diversos.

 Ante o exposto, e levando em consideração que a empresa encontra-se 

com a situação cadastral baixada, defiro o pedido de fls. 110/111 e, com 

fulcro no artigo 256, I, do Código de Processo Civil, determino a citação por 

edital dos sócios da empresa requerida, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

de acordo com artigo 232 do mesmo Codex.

 Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao réu revel, e 

em atenção ao art. 9º, inc. II do Código de Processo Civil, nomeio, desde já, 
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a Defensoria Pública desta Comarca para representar a parte requerida, 

devendo ser intimada para apresentação de contestação no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 371958 Nr: 20883-91.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA RODRIGUES MARCANTONIO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora rodrigues Marcantonio 

- OAB:15921, ELZA MARIA BOTELHO BERNARDES - OAB:16.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Intimação ao autor para manifestar sobre a petição de FLS 149/150. 

NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 428378 Nr: 26501-80.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E CMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BOM 

SENHOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TESHEINER 

CAVASANI - OAB:71.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, VANESSA ALVES CONTO - OAB:15.414

 Certifico que ante o teor das informações juntadas em fls. 148, onde o AR 

diz que o requerido mudou-se, intimo a parte a autora para se manifestar 

no prazo de cinco dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000277-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE MATIAS DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR OAB - MT19562/O (ADVOGADO)

JESSICA BRAGA DA SILVA OAB - MT0017895A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS TREPAK (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000277-83.2018.8.11.0002 AUTOR: ROSILENE MATIAS DE AMORIM RÉU: 

ELIAS TREPAK Vistos. É pacifica a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que a intimação por edital é admitida apenas nas 

hipóteses em que tenham sido esgotadas as tentativas de sua localização 

para que tenha ciência dos atos processuais. Verifico não ser esse o 

caso dos autos, uma vez que não se esgotaram todos os meios na 

localização dos requeridos, ademais, o endereço do requerido consta na 

escritura pública acostada aos autos. De tal modo, indefiro o pedido de 

citação por edital do requerido, devendo ser citado no endereço 

mencionado na matrícula do imóvel constante no id. 11380841. No mais, 

determino: I – Cite-se aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo, bem como todos os confinantes do referido imóvel; II – Por 

edital, com prazo de 30(trinta) dias, citem-se os eventuais interessados, 

caso hajam; III – Por via postal, intime-se para manifestar interesse na 

causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município, encaminhando-se a estes a cópia da inicial e dos documentos 

que a instruíram; IV - Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis para que 

proceda a averbação da presente ação junto à matrícula do imóvel, objeto 

destes autos; V - Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 22 de janeiro de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008547-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON NERI PEREIRA OAB - SP244484 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE DIAS DOS SANTOS SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1008547-33.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS REQUERIDO: DANIELLE DIAS DOS SANTOS 

SOUZA Vistos. Cite-se/ intime-se a parte ré, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo 

para o dia 2 de maio de 2018, às 18horas, constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização do ato, sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no 

que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 22 de janeiro de 

2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008652-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA FRANCISCA DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. J. D. S. (RÉU)

BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1008652-10.2017.8.11.0002 AUTOR: LEILA FRANCISCA DE MIRANDA 

RÉU: BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA, OLAVIO JOSE DA SILVA 

Vistos. Cite-se/ intime-se a parte ré, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo 

para o dia 3 de maio de 2018, às 14h20, constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização do ato, sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no 

que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo à parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 

do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Várzea Grande, 22 de janeiro de 2017. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000303-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO BAUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FICASE TRANSPORTE, LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1000303-81.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Primeiramente, deverá ser solicitado ao Juízo Deprecante para 

que traga aos autos comprovante de recolhimento de custas e taxas 

judiciárias, bem assim cópia da decisão proferida naquele juízo e demais 

documentos que entender pertinentes que não acompanharam a presente 

deprecata, a fim de viabilizar o seu cumprimento. Com as guias e os 

documentos nos autos, cumpra-se como deprecado, servindo a cópia 

como mandado. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 22 de janeiro de 2018. (Assinado Digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000289-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURYEN PONTES DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA KAROLINE FERRUCI MARQUES TOLEDO OAB - MT19812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO DOMINGOS DE CAMPOS NETO (RÉU)

J.D. DE CAMPOS NETO INCORPORACAO E CONSTRUCAO - ME (RÉU)

REZENDE DE CARVALHO E MARQUES DE OLIVEIRA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1000289-97.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

03 de maio de 2018 às 14h00min, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo os benefícios da 

JUSTIÇA GRATUITA. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 22 de 

janeiro de 2018. (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000179-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA (AUTOR)

ONIXTEC - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SANCHES OAB - PR38007 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1000179-98.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

03 de maio de 2018 às 14h40min, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 22 de janeiro de 2018. (Assinado Digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000365-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE TENORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AYRTON CAMPOS MOREIRA OAB - MT17136/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO MOTTA LIMITADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1000365-24.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

03 de maio de 2018 às 15h00min, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do NCPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, NCPC). Concedo os benefícios da 

JUSTIÇA GRATUITA. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 23 de 

janeiro de 2018. (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009565-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1009565-89.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Em que pese a manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, designo audiência de conciliação que 

designo para o 03 de maio de 2018, às 15h40min constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, NCPC). 

Cite-se/intimem-se os réus, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, 

§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do NCPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do NCPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, NCPC). Concedo os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 23 de janeiro de 2018. (Assinado Digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009567-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1009567-59.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Em que pese a manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, designo audiência de conciliação que 

designo para o 03 de maio de 2018, às 16h00min constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 
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contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, NCPC). 

Cite-se/intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de 

manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro do prazo de 10 

(dez) dias antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que 

a audiência será cancelada e o prazo para contestar contar-se-á a partir 

do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, §5º c/c artigo 335, 

inciso II, ambos do NCPC). Registro que o não comparecimento injustificado 

de qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do NCPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à 

contestação (art. 351, NCPC). Concedo os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 23 de janeiro de 

2018. (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009579-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1009579-73.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Em que pese a manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, designo audiência de conciliação que 

designo para o 03 de maio de 2018, às 16h20min constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, NCPC). 

Cite-se/intimem-se os réus, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, 

§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do NCPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do NCPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, NCPC). Concedo os 

benefício da JUSTIÇA GRATUITA. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 23 de janeiro de 2018. (Assinado Digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009604-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1009604-86.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Em que pese a manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, designo audiência de conciliação que 

designo para o 03 de maio de 2018, às 16h40min constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, NCPC). 

Cite-se/intimem-se os réus, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, 

§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do NCPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do NCPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, NCPC). Concedo os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 23 de janeiro de 2018. (Assinado Digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009575-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE PRADO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1009575-36.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Em que pese a manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, designo audiência de conciliação que 

designo para o 03 de maio de 2018, às 17h00min constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, NCPC). 

Cite-se/intimem-se os réus, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, 

§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do NCPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do NCPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, NCPC). Concedo os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 23 de janeiro de 2018. (Assinado Digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009447-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUAXE CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1009447-16.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

03 de maio de 2018 às 17h40min, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do NCPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, NCPC). Concedo os benefícios da 

JUSTIÇA GRATUITA. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 23 de 

janeiro de 2018. (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009497-42.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Edivan Senabio Figueredo (RÉU)

SARA LORUANA DE OLIVEIRA VIRGULINO SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1009497-42.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

03 de maio de 2018 às 17h20min, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do NCPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, NCPC). Concedo os benefícios da 

JUSTIÇA GRATUITA. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 23 de 

janeiro de 2018. (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1008844-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO TEOTONIO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL DE OLIVEIRA AMORIM OAB - RO7009 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERCILDA VANDERLEIA BORGES (REQUERIDO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias , manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça e 

inclusive, em sendo o caso (processo com custas), efetuar o depósito de 

diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004078-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MENDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão intimo as partes a respeito da perícia 

designada nos autos, que terá seu início em 20/02/2018, a partir das 

13h30, no Centro Médico CPA, localizado na Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07 - CPA I (Fundos do terminal rodoviário).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002499-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE SAMPAIO LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

OLIVIA SAMPAIO OAB - 770.612.761-34 (REPRESENTANTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002499-58.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: GISELE SAMPAIO LEMOS REPRESENTANTE: OLIVIA 

SAMPAIO REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. 

Vistos e etc. Considerando que na presente demanda envolveu interesse 

de incapaz (CPC – II, art. 178), promovam-se os autos ao Ministério Público 

e após venham-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008509-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVAIL APARECIDO DIAS DA CRUZ (AUTOR)

EDENALVA ROZENDO FELIPE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

CIJ IMOVEIS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1008509-21.2017.8.11.0002 

AUTOR: JOVAIL APARECIDO DIAS DA CRUZ, EDENALVA ROZENDO 

FELIPE RÉU: GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, 

CIJ IMOVEIS LTDA - EPP Vistos. Consigno que o agravante não juntou aos 

autos a cópia da petição do recurso de agravo de instrumento, conforme 

disposição do art. 1.018 do CPC, sendo, portanto, impossível exercer 

eventual juízo de retratação. Intime-se a parte autora para efetuar o 

depósito das parcelas vencidas e vincendas em sua integralidade, 

conforme decisum do Tribunal ad quem. No mais, aguarde-se a realização 

da audiência de conciliação designada nos autos. Segue informações em 

uma lauda. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002482-56.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUIBSON ALEXANDRE SANTOS SERJOANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002482-56.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: GUIBSON ALEXANDRE SANTOS SERJOANI REQUERIDO: 

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos etc. Em atenção ao 

princípio do contraditório, venha à parte requerida manifestar acerca da 

petição e documentos de ids. 8017504 e 8017509 , no prazo legal. 

Oportunamente, venham-me conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006349-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1006349-23.2017.8.11.0002 

AUTOR: MARIA ANTONIA DE CAMPOS RÉU: BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que não 

ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354/CPC) ou de 

julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do 

CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios 

para formação do juízo de convicção, razão porque passo ao saneamento 

e organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a 

produção da prova. Não havendo preliminar a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o processo, passando a 

sua instrução. Dos pontos controvertidos De acordo com os autos e da 

natureza da ação, fixo os pontos controvertidos como sendo: a) se os 

documentos de Id. 10435281 foram assinados pela parte autora; b) a 

existência ou não de relação jurídica entre a parte autora e o requerido; c) 

O nexo de causalidade entre o dano alegado e conduta do requerido; e) o 

dever de indenização e o seu quantum. Das provas Outrossim, ante a 

controvérsia instalada, defiro a produção de prova pericial formulada pela 

parte autora (Id. 10909067), pois entendo que se trata de prova 

imprescindível para o deslinde do feito. Assim, nomeio como perito o Sr. 

THYAGO JORGE MACHADO, Perito Oficial Criminal, podendo ser 

encontrado na Rua General Irineu de Souza, n°144, Bairro: Duque de 

Caxias II, Cep: 78043-360 - Cuiabá – Mato Grosso, telefone: (65) 

8112-2338 / e-mail: tmachado@forenselab.com, o qual deverá ser intimado 

para que tome ciência acerca da nomeação. Intime-o para aceitar a 

nomeação, bem como de que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, de forma que os honorários periciais serão arcados pelo Estado 

(art. 95, § 3º, II, do NCPC), Fixo desde já os honorários periciais em R$ 

1.480,00 (hum mil quatrocentos e oitenta reais), de acordo com os valores 

impostos na Tabela de Honorários fixados por meio da Resolução n. 232 

do CNJ, salientando que será que será expedida certidão em favor da Sr. 

Perito referente ao valor dos honorários em momento oportuno, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. Venham as partes, no prazo 

de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes técnicos e 

quesitos (art. 465, II e III, CPC). Determino, também, que a parte requerida 

apresente na Secretaria a via ORIGINAL dos documentos de Id. 10435281, 

no prazo de 15 (quinze) dias, para a realização da perícia acima deferida. 

Apenas com a apresentação do documento original acima determinado, o 

qual deverá ser entregue ao perito, e aceite da incumbência pericial, 

intime-se a perita com cópia dos quesitos das partes para a designação 

da data da perícia, da qual deverá as partes e eventuais assistes técnicos 

serem intimados para o devido acompanhamento, com antecedência 

mínima de 05 dias. Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, 

CPC). Instalada que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá 

esclarecer a este Juízo o ponto controvertido estabelecido no item “A e B”, 

devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 473 do 

CPC/2015 quando da elaboração do laudo. Com a entrega do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) 

dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo 

apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do CPC/2015). Ficam as 

partes, desde logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, 

do CPC/2015. Oportunamente, venham-me os autos conclusos para 

deliberação. Retifique-se o polo passivo da lide, fazendo constar Banco 

Bonsucesso Consignado S/A, conforme pugnado no Id. 10435274. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007614-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL QUINTINO PEDROSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1007614-60.2017.8.11.0002 

EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EXECUTADO: 

MANOEL QUINTINO PEDROSO Vistos etc., À vista de que a assinatura da 

parte ré, constante no acordo (Id. 10986429), não foi reconhecida firma e 

nem sequer aportou ao pacto procuração da parte requerida outorgando 

poder a terceiro ou advogado para transigir, determino venha a 

exequente, em cinco (05) dias, sanar a irregularidade apontada, sob pena 

de não homologação do acordo. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008559-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MOURA PORFIRIO (AUTOR)

DORIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT0011167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1008559-47.2017.8.11.0002 

AUTOR: MANOEL MOURA PORFIRIO, DORIA LUCIA PEREIRA DOS 

SANTOS RÉU: OI MOVEL S.A Vistos, Determinada a emenda da inicial no 

Id. 10962021, a parte autora se manifestou nos Ids. 11040354, 11040359, 

11040366 e 11040373, contudo, observo que a emenda não é satisfatória, 

uma vez que não atendeu à todas as determinações expostas na decisão. 

Isso porque, a parte autora descurou de formular pedido final 

correspondente ao pedido de tutela pretendido, bem como aportou aos 

autos extrato de processo diverso da sentença proferida no Juizado 

Especial (Ids. 11040359 e 1071806). Nesse ensejo, ressalto que a 

sentença de Id. 10719806, a qual determinei que a parte autora aportasse 

aos autos maiores subsídios a fim de evitar eventual arguição de coisa 

julgada diverge do extrato de Id. 11040359, uma vez que a sentença 

refere-se aos autos de n°. 0014299-37.2016.811.0002 e o extrato aos 

autos de n°. 8014299-95.2016.811.0002. Assim, determino, venha a parte 

autora, no prazo derradeiro de 15 (quinze) dias, cumprir as determinações 

de Id. 10962021, mediante a especificação do pedido final da ação, bem 

como aportar aos autos cópia do processo de n°. 

0014299-37.2016.811.0002, a fim de esclarecer qual o débito deu causa à 

referida demanda, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1008207-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELI BEZERRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

juiz de direito (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1008207-89.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: GIZELI BEZERRA DA CRUZ REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO 

Vistos. Venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, aportar aos 

autos certidão de antecedentes criminais em seu nome do Estado de Mato 

Grosso e respectivos Tribunais, bem como certidão de protesto desta 

comarca e da comarca de Cuiabá/MT. Com a juntada dos referidos 

documentos, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005881-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO TIENE DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS OAB - MT0009519A 

(ADVOGADO)
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SIMONE CARNEIRO CAMPOS OAB - MT18968/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELEDIR DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005881-59.2017.8.11.0002 

AUTOR: ADAO TIENE DE CAMPOS RÉU: HELEDIR DA SILVA Vistos. Diante 

do teor da certidão de Id. 11117172, venha a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicar novo endereço para cumprimento do mandado de 

busca e apreensão do veículo sub judice. De outro lado, intime-se 

pessoalmente a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

constitua novo procurador nos autos, sob pena de ser considerada revel, 

nos termos do art. 76, §1°, II, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1005189-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL DUARTE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005189-60.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: ROSENIL DUARTE DA COSTA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, etc. Da detida análise dos documentos que instruem a 

petição, constato que a parte autora deixou de carrear aos autos 

declaração de hipossuficiência. Embora a declaração de pobreza não seja 

mais obrigatória na atual sistemática processual, o advogado, diante da 

ausência de tal documento, necessita possuir poderes específicos para 

requerer a concessão da gratuidade processual, à luz do disposto na 

parte final do art. 105 do NCPC. Assim, determino venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial a fim de apresentar 

declaração de hipossuficiência firmada de próprio punho ou instrumento 

procuratório que contenha poderes específicos para tanto, sob pena de 

indeferimento (art. 321, § único do CPC/2015). Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002999-61.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAZEN DAVID DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002999-61.2016.8.11.0002 

AUTOR: JAZEN DAVID DE SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Designada audiência de 

instrução no Id. 10731418, a parte requerente aportou rol de testemunhas 

no Id. 11065062, requerendo a intimação da testemunha por este juízo. 

Pois bem, como descrito na decisão de Id. 10731418, cabe a própria parte 

intimar a testemunha arrolada, sendo a intimação realizada pelo juízo 

apenas quando demonstradas qualquer das hipóteses previstas nos 

incisos I a V, do §4º, do art. 455, do CPC, o que não é o caso dos autos, 

uma vez que a autora se limitou a pugnar pela intimação judicial. Portanto, 

indefiro o pugnado no Id. 11065062. No mais, cumpra-se conforme 

determinado no Id. 10731418. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007677-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO FORTUNATO OJEDA (REQUERENTE)

JOACY SANTOS OJEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIER SEBASTIAO DA SILVA OAB - MT4034/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1007677-85.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: DONATO FORTUNATO OJEDA, JOACY SANTOS OJEDA 

REQUERIDO: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME, 

CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Vistos. 

Acolho a retificação do valor da causa, a fim de que surtam seus legais e 

jurídicos efeitos. Venha a parte autora, no prazo derradeiro de 30 (trinta) 

dias, proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, ou 

demonstrar documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC/MT. Saliento 

que descabe a este juízo proceder com a “remessa da guia para 

recolhimento das custas e taxas judiciais”, a qual deve ser obtida pela 

própria parte interessada perante o sítio eletrônico do TJMT. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005583-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALVES GALIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO JOSE DE SOUSA JUNIOR OAB - MT21623/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, manifestar-se, 

no prazo legal a respeito da Contestação apresentada.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007792-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMUNDO TENUTA NETO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1007792-09.2017.8.11.0002 

AUTOR: JOSELAINE PEREIRA DOS SANTOS RÉU: EDMUNDO TENUTA 

NETO Vistos etc. Defiro o pedido de Id. 11133526, e suspendo o trâmite do 

processo pelo prazo de 10 (dez) dias, transcorrido o prazo supra, 

intime-se a parte autora para proceder com andamento útil do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cancelo a realização da audiência de conciliação 

designada nos autos até o fornecimento de novo endereço para citação 

da parte requerida. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005537-15.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA VERA CASARIN - ME (AUTOR)

ANGELA VERA CASARIN (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT0012301S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005537-15.2016.8.11.0002 

AUTOR: ANGELA VERA CASARIN, ANGELA VERA CASARIN - ME RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Compulsando os autos observo que o 

patrono da parte autora pretende o cumprimento da obrigação imposta na 

sentença prolatada nos autos referente aos honorários sucumbenciais, 

porém observo que ele não se atentou para o disposto no inciso I do art. 

524 do CPC. Assim, determino que o patrono da parte autora emende a 

petição de cumprimento de sentença devendo nela constar o nome 

completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, 

observando o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º, bem como aporte autos 

cálculo atualizado da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos. Decorrido o prazo sem manifestação 

arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004945-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - MT12120/O (ADVOGADO)

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICOS REGISTRAL E NOTARIAL DO CRISTO REI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004945-68.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: CLARICE NUNES PEREIRA REQUERIDO: SERVICOS 

REGISTRAL E NOTARIAL DO CRISTO REI Vistos, A parte autora pugnou 

pela citação do Cartório de Registro Civil Cristo Rei (item “2” – Id. 4157763), 

todavia, tratando-se a demanda de retificação de registro civil, certo que 

seu procedimento é de jurisdição voluntária, o qual tem por fundamento 

primordial a ausência de contenciosidade e, por consequência, 

inexistência de parte requerida. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - 

REGRA IMUTABILIDADE - EXCEPCIONALIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO. 

Vige em nosso ordenamento jurídico a regra de imutabilidade do nome, 

permitindo-se sua alteração apenas em hipóteses excepcionais, a teor 

dos artigos 56, 57 e 58 da Lei de Registros Públicos. Ausente qualquer 

prova de excepcionalidade capaz de alterar o nome constante no registro 

civil, a improcedência do pedido é medida que se impõe. (TJMG - AC 

10515170001413001 MG, 3ª CÂMARA CÍVEL, Jair Varão, 05/12/2017). 

Ademais, é sabido que o tabelionato não possui personalidade jurídica, 

cabendo a responsabilidade pelos atos decorrentes do serviço notarial ao 

titular do cartório, conforme prevê a Lei de Registros Públicos (Lei n°. 

6015/73)[1]. Deste modo, determino venha a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, suprir as irregularidades acima descritas, atentando-se 

quanto ao tipo de ação que pretende ajuizar e à formulação adequada dos 

pedidos, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

STJ - AgRg no REsp 1462169 RS 2014/0149445-1, Relator Ministro 

HUMBERTO MARTINS, T2 - SEGUNDA TURMA, Julgamento: 20/11/2014, 

Publicação: 04/12/2014.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008509-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVAIL APARECIDO DIAS DA CRUZ (AUTOR)

EDENALVA ROZENDO FELIPE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

CIJ IMOVEIS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1008509-21.2017.8.11.0002 

AUTOR: JOVAIL APARECIDO DIAS DA CRUZ, EDENALVA ROZENDO 

FELIPE RÉU: GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, 

CIJ IMOVEIS LTDA - EPP Vistos. Malgrado o teor das razões recursais, 

não vislumbro qualquer mudança no cenário fático ou jurídico que possa 

alterar a decisão atacada, sendo certo que entendo serem suficientes os 

argumentos ali consignados. Posto isso, mantenho a decisão objurgada 

pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, ressalvando o teor da 

decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça. No mais, venha a parte 

autora dar cumprimento à decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça. 

Segue informações em uma lauda. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000022-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE OLIVEIRA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000022-28.2018.8.11.0002 

AUTOR: MEIRE OLIVEIRA DA CRUZ RÉU: UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO 

RONDON - UNIRONDON LTDA Vistos, etc. A nova sistemática processual 

deixou de prever a possibilidade de ação cautelar autônoma de exibição 

de documentos, como sóis o caso, sendo certo que a pretensão de 

exibição somente é cabível na hipótese de já haver demanda proposta, 

caso contrário deve a parte valer-se da medida de produção antecipada 

de provas, nos termos do art. 381 do CPC/2015. Sobre o assunto leciona 

os doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitiero[1]: “Os arts. 396-404, CPC, tratam da exibição de documento ou 

coisa dirigida contra particulares e pressupõem processo em curso. (...) 

Se a exibição deve ser anterior à instauração do processo 

(“preparatória”), então o assunto é regido pelos arts. 381-383, CPC” 

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

PROBATÓRIA AUTÔNOMA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO. 

NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O sistema processual civil vigente 

não mais disciplina o procedimento autônomo de exibição de documentos. 

Pedido que deve ser deduzido incidentalmente, na lide principal. 

Arbitramento de honorários em sede recursal, em favor do réu, citado nos 

termos do art. 331 do CPC/2015. Sentença confirmada. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70070427588, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giuliano 

Viero Giuliato, Julgado em 12/12/2016) Nesse esteio, venha a parte autora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, adequar a pretensão inicial ao rito 

processual que lhe é próprio, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 421.

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000008-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEODMAR SUELEN ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000008-44.2018.8.11.0002 

REQUERENTE: CLEODMAR SUELEN ALMEIDA SILVA Vistos. Venha a 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, aportar aos autos certidão de 

antecedentes criminais em seu nome, do Estado de Mato Grosso e 

respectivos Tribunais, bem como certidão de protesto desta comarca e da 

comarca de Cuiabá/MT, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo 

único, CPC/2015). Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009559-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAINY ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

V. M. D. O. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009559-82.2017.8.11.0002 

AUTOR: VICTOR MIGUEL DE OLIVEIRA SANTOS, LORRAINY ALVES DOS 

SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora descurou de 

apresentar requerimento administrativo prévio, requisito considerado 

essencial para o processamento da demanda. Nesse passo, saliento que 

em que pese este magistrado anteriormente tenha se filiado ao 

entendimento de desnecessidade de requerimento prévio para o 

ajuizamento da ação de cobrança de Seguro DPVAT, atualmente o 

Supremo Tribunal Federal tem julgado de forma contrária, ao considerar a 

exigibilidade do requerimento como condição para o exercício do direito de 

ação, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO 

PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. 

CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO 

ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 

SE NEGA PROVIMENTO." (RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015) Com efeito, 

doutrinariamente o interesse processual se baseia, dentre outros, na 

necessidade de atuação da jurisdição, a qual é de ser considerada a 

última forma de solução do conflito[1], razão pela qual certo que a 

exigência de requerimento administrativo prévio não configura afronta ao 

direito de ação (art. 5º, XXV, CF), conforme entendimento firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal. Igualmente, têm sido o entendimento adotado 

pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça deste Estado: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA 

PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. 

REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...) (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA – NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO 

PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA DE OFÍCIO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). Tendo em vista que a Ação de Cobrança foi 

proposta antes do julgamento do RE 631240/STF, é necessária a intimação 

da parte autora para formular o pedido administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção da ação. (Ap 52690/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016) Posto isso, em consonância 

com os egrégios tribunais pátrios, determino, venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nos autos requerimento 

administrativo formulado junto à Seguradora requerida, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] DIDIER, Fredie Jr. Curso de direito processual civil: introdução ao 

direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18 ed. – 

Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 362.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000111-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEILZA DA SILVA NOVAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000111-51.2018.8.11.0002 

AUTOR: GEILZA DA SILVA NOVAIS RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A, 

CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA Vistos. 

Antes de analisar o pedido de exibição de documentos, determino, venha 

a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstrar e discriminar nos autos 

eventuais valores recebidos durante a permanência na rede Telexfree, 

além de esclarecer a que título foram recebidos (subitem “B.5”), sob pena 

de indeferimento. Nesse ensejo, considerando o que dispõe o subitem 

“B.4”, da sentença a ser liquidada, venha a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, esclarecer quantas contas “VOIP 99 Telexfree”, foram 

recebidas da requerida, e, no caso de terem sido ativadas, quantas serão 

restituídas, sob pena de indeferimento. Finalmente, constato que a parte 

autora deixou de carrear aos autos declaração de hipossuficiência. 

Embora a declaração de pobreza não seja mais obrigatória na atual 

sistemática processual, o advogado, diante da ausência de tal documento, 

necessita possuir poderes específicos para requerer a concessão da 

gratuidade processual, à luz do disposto na parte final do art. 105 do 

NCPC. Assim, determino venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial a fim de apresentar declaração de 

hipossuficiência firmada de próprio punho ou instrumento procuratório que 

contenha poderes específicos para tanto, sob pena de indeferimento (art. 

321, § único do CPC/2015). Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000147-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TREZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVELTO DA SILVA GASQUES (RÉU)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000147-93.2018.8.11.0002 

AUTOR: TREZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA RÉU: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, ERIVELTO DA SILVA GASQUES Vistos. Venha 

a parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e 

despesas processuais, ou demonstrar documentalmente a incapacidade 

de fazê-lo, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 456, 

§1º, da CNGC/MT. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000186-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLE DA SILVA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000186-90.2018.8.11.0002 

REQUERENTE: MARCELLE DA SILVA DANTAS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. A despeito de a parte autora formular pedido de 

exibição de documentos, aduzindo que todos os documentos atinentes às 

contas adquiridas com a parte ré estão em poder desta, tenho que 

compete à parte autora demonstrar requisitos mínimos do vínculo existente 

com a parte requerida, mediante a juntada dos boletos e comprovantes de 

pagamento, que indene de dúvidas, devem estar em poder da parte 

autora. Assim, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, suprir 

a irregularidade acima apontada, carreando aos autos documentos que 

demonstrem o vínculo existente com a parte requerida, em especial os 

boletos e comprovantes de pagamento, sob pena de indeferimento. 

Outrossim, determino, venha a autora, em igual prazo e sob as mesmas 

penalidades, demonstrar e discriminar nos autos eventuais valores 

recebidos durante a permanência na rede Telexfree, além de esclarecer a 

que título os mesmos foram recebidos (subitem “B.5”). Nesse ensejo, 

considerando o que dispõe o subitem “B.4”, da sentença a ser liquidada, 

venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer quantas 

contas “VOIP 99 Telexfree”, foram recebidas da requerida, e, no caso de 

terem sido ativadas, quantas serão restituídas, sob pena de indeferimento. 

Finalmente, determino venha a autora, em igual prazo, carrear aos autos 

memória de cálculo detalhada que atenda a todos os subitens constantes 

no item “B” da parte dispositiva da sentença liquidanda, sob pena de 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000258-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALEZI & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000258-77.2018.8.11.0002 

AUTOR: VALEZI & CIA LTDA - EPP RÉU: TIM CELULAR S.A. Vistos. A 

gratuidade da justiça à pessoa jurídica só é admitida em situações 

excepcionais e mediante comprovação de insuficiência financeira não só 

da empresa, mas também dos seus sócios[1]. Outrossim, convém 

ressaltar que segundo o disposto na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, ressalvados os 

casos em que a parte demonstre a incapacidade momentânea do 

pagamento, a taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial (art. 456 

CNGC/MT). Destarte, determino venha a parte autora, em 30 (trinta) dias, 

demonstrar documentalmente a atual hipossuficiência financeira da 

empresa e de seus sócios, ou, conforme for o caso, proceder ao 

recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena de extinção 

do processo, nos termos do §1º, art. 456 CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] Precedentes do STF: AgRg no REsp 92.715-SP, DJe 09/02/2007; 

AI 716.294-MG, DJe 30/04/2009; do STJ: Embs. de Div. em REsp. 

321.997/MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 04/02/2004, DJe 16/08/2004; 

AgRg no REsp 866596/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 

23/04/2009; EREsp 690.482-RS, DJe 13/03/2006; AgRg nos EDcl no Ag. nº 

742730/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJe 26/11/2007; EREsp 

603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 02/08/2010; de Tribunais de Justiça 

Estaduais: Agr. de Instr. nº 70047259684, 11ª Cível, TJ/RS, Rel. Luiz 

Roberto Imperatore de Assis Brasil, j. em 07/02/2012.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003993-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELYELTON DO NASCIMENTO SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10(dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº 11452895. Sem 

prejuízo da intimação supra, deverão as partes, no mesmo prazo, 

especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000300-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILEYDE TOMINAGA CERQUEIRA (RÉU)

IMPERATRIZ TERRAPLANAGEM LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000300-29.2018.8.11.0002 

AUTOR: SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

RÉU: IMPERATRIZ TERRAPLANAGEM LTDA - ME, MILEYDE TOMINAGA 

CERQUEIRA Vistos. Venha a parte autora, no prazo derradeiro de 30 

(trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e despesas 

processuais, ou demonstrar documentalmente a incapacidade de fazê-lo, 

sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 456, §1º, da 

CNGC/MT. Outrossim, determino venha a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, esclarecer o polo passivo da lide, na medida em que o 

“contrato particular de locação com opção de compra n°. 018/2015” (Id. 

11393326) tem como locatária a empresa Cerqueira & Tominaga Ltda. ME, 

que não integra a lide, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000347-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ARRAIS DE CARVALHO OAB - MT0015109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000347-03.2018.8.11.0002 

AUTOR: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RÉU: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos, etc. A nova sistemática processual deixou de prever a 
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possibilidade de ação cautelar autônoma de exibição de documentos, 

como sóis o caso, sendo certo que a pretensão de exibição somente é 

cabível na hipótese de já haver demanda proposta, caso contrário deve a 

parte valer-se da medida de produção antecipada de provas, nos termos 

do art. 381 do CPC/2015. Sobre o assunto leciona os doutrinadores Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero[1]: “Os arts. 

396-404, CPC, tratam da exibição de documento ou coisa dirigida contra 

particulares e pressupõem processo em curso. (...) Se a exibição deve 

ser anterior à instauração do processo (“preparatória”), então o assunto é 

regido pelos arts. 381-383, CPC” “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO PROBATÓRIA AUTÔNOMA. EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. EXTINÇÃO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O 

sistema processual civil vigente não mais disciplina o procedimento 

autônomo de exibição de documentos. Pedido que deve ser deduzido 

incidentalmente, na lide principal. Arbitramento de honorários em sede 

recursal, em favor do réu, citado nos termos do art. 331 do CPC/2015. 

Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70070427588, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 12/12/2016) 

Nesse esteio, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, adequar 

a pretensão inicial ao rito processual que lhe é próprio sob pena de 

extinção do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Novo Código de 

Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 421.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000366-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO AMARO RODRIGUES OAB - MG84933 (ADVOGADO)

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO COAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000366-09.2018.8.11.0002 

REQUERENTE: PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA 

S.A. REQUERIDO: RONALDO COAN Vistos, etc. Solicite-se ao Juízo 

deprecante os documentos relacionados no art. 260, inc. II, do CPC, em 

especial o despacho judicial, aguarde-se por 30 (trinta) dias. Aportando os 

referidos documentos, concluso. Na hipótese de não atendimento, 

devolva-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000222-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOELA FLORES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000222-35.2018.8.11.0002 

EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EXECUTADO: 

MANOELA FLORES Vistos. Venha à parte autora, em 30 (trinta) dias, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, ou 

demonstrar documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC/MT. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000302-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT0010092A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELIO DE FATIMA RONDON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000302-96.2018.8.11.0002 

EXEQUENTE: MAYCON RODRIGO KELM EXECUTADO: JOELIO DE FATIMA 

RONDON Vistos. Venha à parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao 

recolhimento das custas e despesas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do art. 290 do CPC e art. 456, §1°, da CNGC/MT. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000312-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEK AZEVEDO MOURA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000312-43.2018.8.11.0002 

AUTOR: VALDEK AZEVEDO MOURA FILHO RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Diante da nova 

sistemática processual, a qual privilegia a autocomposição (art. 334/CPC), 

e considerando que a conciliação é instrumento efetivo de pacificação 

social, solução e prevenção de litígios; considerando ainda que a 

resolução n.º 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser 

imprescindível apoiar, estimular e difundir a sistematização da mediação, 

com o objetivo de reduzir a excessiva judicialização de conflitos de 

interesses e nos termos da Ordem de Serviço n.º 002/2012 – NPMCSC, 

que regula a realização de mutirões, bem como sobre a pauta específica, 

DETERMINO sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania visando a realização de sessão de conciliação 

para o dia 22.03.2018 às 9h, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Na audiência supra, haverá a oportunidade para o 

diálogo com a presença de um mediador e/ou um conciliador. Dependendo 

da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente ou em 

conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e receberão 

auxílio para resolverem o conflito amigavelmente. Cite-se a parte 

requerida, por correio, para comparecimento a respectiva audiência com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, e em havendo requerimento de qualquer das partes para 

juntada da avaliação médica realizada na audiência de conciliação, 

proceda-se com a sua juntada, intimando-se as partes na sequência para 

manifestarem, no prazo comum de 10 dias. Após, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Finalmente, DEFIRO a prioridade na tramitação do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018524/1/2018 Página 608 de 679



processo, ante o disposto art. 538 da CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da 

Prioridade na Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na 

tramitação em primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive 

cartas precatórias, rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou 

interessado: (...) III - pessoa portadora de moléstia ou debilidade 

profissional, decorrentes de acidente de trabalho ou de trânsito, em 

quaisquer de suas modalidades; (...)”. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000392-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRMANDADE DO HOSPITAL SAO JOSE - SANTA CASA DE MISERICORDIA 

DE SAO VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALERIA CRISTINA ESTEVES DE AZEVEDO MALAVAZI OAB - SP148485 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO MACIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000392-07.2018.8.11.0002 

REQUERENTE: IRMANDADE DO HOSPITAL SAO JOSE - SANTA CASA DE 

MISERICORDIA DE SAO VICENTE REQUERIDO: JOSE ANTONIO MACIEL 

Vistos, etc. Solicite-se ao Juízo deprecante os documentos relacionados 

no art. 260, inc. II, do CPC, em especial o despacho judicial e a petição 

inicial, aguarde-se por 30 (trinta) dias. Outrossim, intime-se a parte autora 

para no prazo de 30 (trinta) dias recolher as custas judicias, sob pena de 

devolução da missiva, consoante arts. 388, parágrafo único e 390 da 

CNGC/MT. Aportando os referidos documentos, concluso. Na hipótese de 

não atendimento, devolva-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003959-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10(dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº 11453240. Sem 

prejuízo da intimação supra, deverão as partes, no mesmo prazo, 

especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 320617 Nr: 17020-64.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARSYANO OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 10.115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giza Helena Coelho - 

OAB:166349SP, gustavo ouvinhas gavioli - OAB:163.607

 Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para declarar 

inexistente o débito aqui questionado no valor de R$ 894,82 (oitocentos e 

noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos), referente ao contrato n. 

4407000016640-00, bem como condenar o requerido ao pagamento em 

favor do autor da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano 

moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do 

arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros 

de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ) 

ocorrido em 22.07.2013, conforme se observa à fl. 15.Em consequência, 

resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015. Outrossim, confirmo 

a liminar deferida nos autos.Considerando que “na ação de indenização 

por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial 

não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326, STJ), condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, 

esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante 

a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, 

o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º 

CPC/2015).Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da 

obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo 

qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao 

arquivo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.Várzea Grande-MT, 22 de janeiro de 2018. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 321425 Nr: 17827-84.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE NUNES DA SILVA SANTIAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 294365 Nr: 14475-55.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LONDRINA DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS AMAZONICOS S/A, SUPERMERCADO BOEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SILVA SOUTO - 

OAB:14018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA BEATRIZ DALLA 

VECHIA BIGOLIN - OAB:14261-A, JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A

 Assim, revogo a decisão de fl. 159 e, por conseguinte, rejeito o pedido de 

denunciação da lide e indefiro o pedido de fl. 207.No impulso do processo, 

venha a parte autora apresentar contestação à reconvenção de fls. 67/74 

e impugnação à contestação de fls. 77/85, no prazo comum de 15 

dias.Após, venham os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 317303 Nr: 13666-31.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE JOSÉ DOS SANTOS FRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DIAS DOS SANTOS, ROBERTO DE 

OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15302

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEISLIE F. HAENICH - 

OAB:OAB/MT5860

 Das provasPois bem, considerando que não há preliminares ou 

irregularidades a serem sanadas dou por saneado o feito e passo a fixar 

os pontos controvertidos: a) a existência de benfeitorias realizadas pelo 

segundo requerido no imóvel objeto do litígio; b) se as benfeitorias 

efetuadas no imóvel são consideradas necessárias, ou seja, se possuem 

o objetivo de conservar o bem ou evitar que se deteriore; c) se houver 

benfeitorias necessárias, o valor atribuído a cada uma delas; d) o direito a 
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indenização (retenção) pelas benfeitorias eventualmente realizadas no 

imóvel sub judice e seu respectivo valor. Diante da natureza da 

controvérsia, e à vista da necessidade de serem constatadas as 

eventuais benfeitorias existentes no imóvel objeto do litígio, as suas 

naturezas, bem como os seus respectivos valores, hei por bem 

determinar, de ofício (CPC – art. 130), seja realizada a Constatação e 

Avaliação das benfeitorias existentes no imóvel sub judice por Oficial de 

Justiça.Aportado que seja aos autos o Termo de Constatação e Avaliação, 

intimem-se as partes acerca do mesmo e em seguida determino 

venham-me os autos conclusos eventual julgamento da lide. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Várzea Grande – MT, 22 de janeiro de 2018.LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 323910 Nr: 20309-05.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO DE PAULA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL ,INCORPORADORA E 

IMOBILÁRIA-VÁRZEA GRANDE-SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8.360/MT

 Autos Cód. n.º 323910

Vistos etc.

Em atenção a petição de fl. 414 e considerando que já transcorreu prazo 

razoável para possível composição entre as partes, determino venha a 

parte requerida, no prazo impreterível de 10 dias, manifestar sobre os 

documentos de fls. 378/412.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 22 de janeiro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 444614 Nr: 9183-50.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUINOT GERLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. DE J. SILVA EMPREITEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203, SOLANGE APARECIDA GONÇALVÉIS - 

OAB:4533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, apresentar o RESUMO da inicial (em formato word) para o 

email vg.3civel@tjmt.jus.br, para expedição de edital de citação, devendo 

comunicar tal providencia nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 206771 Nr: 2672-17.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGIEFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, G 

& Y INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, PILAR FOMENTO MERCANTIL 

LTDA, TAIPA SECURITIZADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE MELLO 

IGLESIAS - OAB:, Felipe Boarin L'Astorina - OAB:OAB/SP 291.961, 

Giuliano Antonio Granito - OAB:OAB/SP 273.330, NORBERTO ANGELO 

GARBIN - OAB:9978/SC, THÉO MENEGUCI BOSCOLI - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando 

que a manifestação de fls. 344/345 trata-se de mera contestação por 

negativa geral, deixo de intimar a parte autora para impugná-la e intimo as 

partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) dias, especificar as provas 

que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão. 

Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 294425 Nr: 14539-65.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA BRIGIDA WYDLER, BRIGITTE WYDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAX NACIONAL PREVER SERVIÇOS 

PÓSTUMOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACILIO PERON - 

OAB:3684-A/MT

 No entanto, não vislumbro qualquer vício no conteúdo da sentença que 

possa configurar omissão, obscuridade ou contradição, sobretudo porque 

a pretensão da embargante visa rediscutir os fundamentos que levou a 

procedência dos pedidos iniciais. Ademais, de fato a prova oral produzida 

não foi utilizada, pois refutada pela prova documental apresentada pela 

própria embargante, pelas imagens de vídeo e pelo depoimento das 

testemunhas arroladas pela parte autora. Além do que, a embargante 

apresentou prova documental que apenas reforçava os fatos descritos na 

inicial e não as declarações de suas testemunhas, inquiridas em 

juízo.Outrossim, tenho que a matéria tratada pela embargante não é 

própria de embargos de declaração, pois visa reexaminar a causa por 

meio de recurso que não possui esta finalidade, de forma que, caso se 

posicione contrário ao provimento jurisdicional, deverá buscar a sua 

modificação por recurso próprio.A esse propósito, veja o seguinte julgado 

do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:“Inexistindo as alegadas 

omissão e contradição no acórdão, nega-se provimento aos embargos de 

declaração oferecidos sob esta argumentação, mormente se, ancorado a 

este fundamento, há nítido pedido de modificação do julgamento, com a 

concessão de excepcional efeito infringente. Os embargos de declaração 

não se prestam ao simples reexame da causa.” Sobre mais, “devem ser 

julgados improcedentes os embargos declaratórios interpostos com a 

intenção de rediscutir a matéria devidamente julgada, quando o julgador 

proferiu sua decisão com base nos fundamentos relevantes à formação 

do seu convencimento, restando desnecessário o esgotamento de todas 

as teses levantadas pelas partes ”. Isto posto, em meu entender, na 

sentença objurgada, não há omissão, obscuridade ou contradição, motivo 

pelo qual, com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo 

Civil/2015, rejeito os presentes embargos de declaração, mantendo a 

sentença atacada tal como está lançada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 314747 Nr: 11028-25.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO PERNANBUCO DE ASSIST~ENCIA E 

SAÚDE - MIPAS, DENIMAR NISTAL SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Siqueira Farias - 

OAB:8145-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA COELHO PEDROSA - 

OAB:30195/PE, ARELI COELHO PEDROSA - OAB:25058, Edmilson 

Paranhos de Magalhães Filho - OAB:7.809, LIVIA COMAR DA SILVA 

- OAB:7650-B, MAGDALA CABRAL GOMES - OAB:18495/PE, MARIZA 

MAIA FERREIRA TAVARES - OAB:14962/PE, PEDRO OVELAR - 

OAB:6270

 Diante dessa perspectiva, entendo que a verba deve ser reduzida para 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), uma vez que não haverá exorbitância por 

quem ganha e muito menos empobrecimento de quem paga. Assim, haverá 

solução rápida para o litígio e, via de consequência, a efetividade da 

jurisdição.Posto isso, defiro parcialmente o pedido formulado pelas 

requeridas e reduzo a verba honorária para o importe de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a ser arcada pelos requeridos e, ainda, determino seja a 

Sr. Perito cientificado acerca da redução dos honorários para, querendo, 
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manifestar em 05 (cinco) dias. Escoado o prazo ou havendo concordância 

expressa do Sr. Perito, determino, ainda, que os requeridos, no prazo de 

15 (quinze) dias, deposite os honorários aqui fixados, no importe de 50% 

para cada um.Após, intime-se o perito para a designação da data da 

perícia.Em caso de recuso, volvam os autos conclusos para designação 

de outro expert.Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002150-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MAMEDE DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002150-89.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: RAFAEL MAMEDE DE MELLO REQUERIDO: ITAU SEGUROS 

DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos etc. Em atenção ao princípio do 

contraditório, venha à parte autora manifestar acerca da petição de id. 

10693929, no prazo legal. Oportunamente, venham-me conclusos para 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001880-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL RODRIGUES DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001880-31.2017.8.11.0002 

AUTOR: MIGUEL RODRIGUES DE FIGUEIREDO RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT promovida por MIGUEL 

RODRIGUES DE FIGUEIREDO, em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S.A., pretendendo, em síntese, o 

pagamento do Seguro Obrigatório, no montante de R$ 16.200,00 

(dezesseis mil e duzentos reais), em decorrência de acidente de trânsito. 

Foi determinado à parte autora que justificasse o motivo da propositura da 

presente ação nesta comarca, uma vez que o seu domicílio, local do fato e 

endereço da requerida não são localizados nesta urbe, conforme 

documentos apresentados no Id. 5560650. Pois bem. Conforme descrito 

na decisão de Id. 5771736, denota-se dos autos que o autor reside na 

cidade de Poconé-MT, onde também ocorreu o acidente de transito 

noticiado nos autos, ao passo que a Requerida está situada no Rio de 

Janeiro. Com efeito, tratando-se o caso de competência relativa, a 

princípio, seria vedado ao magistrado declinar de ofício da competência, 

sem que a parte contrária a tenha arguido, conforme disposição da 

Súmula 33 do STJ, segundo a qual: “a incompetência relativa não pode ser 

declarada de ofício”. No entanto, entendo pela inaplicabilidade da referida 

súmula no presente caso, uma vez que vai em desencontro com o 

princípio do juiz natural. Isso porque, o Poder Judiciário deve agir sempre 

em consonância com as normas e com a finalidade a que elas se 

propõem. Como sabido, o Código de Processo Civil prevê a competência 

territorial do foro localizado no domicílio do autor ou do local do fato, nos 

casos de acidente de veículos (art. 53, V, CPC/2015), e, como regra geral, 

o foro do domicílio do réu (art. 46, CPC/2015). Assim sendo, a parte autora 

não observou o juízo competente para processar e julgar a presente 

demanda. Outrossim, considerando que determinado ao autor que 

justificasse o ajuizamento da demanda nesta comarca (Id. 5771736), este 

se manteve inerte apesar de devidamente intimado, conforme registro de 

ciência no dia 30.03.2017, resta evidente a violação ao princípio do juiz 

natural, uma vez que não é dado às partes escolher, de forma aleatória, 

em qual foro terá julgamento o litígio, devendo sempre ser observado os 

critérios definidos em lei. Diante da ausência de justificativa e dos indícios 

presentes nos autos, pode-se concluir que o ajuizamento da demanda 

nesta comarca trata-se de mera opção por jurisdição que melhor atenda 

ao interesse do autor e/ou de seu patrono, o que é vedado pelo 

ordenamento jurídico, com base no art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição 

Federal de 1988. Realmente, sobre esta matéria, vejamos os seguintes 

arestos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: “(...) V.V.: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - 

COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR, SEDE DA RÉ, OU 

LOCAL DO ACIDENTE - CRITÉRIO ALEATÓRIO ESTRANHO ÀS NORMAS 

PROCESSUAIS - INADMISSÍVEL - OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ 

NATURAL - SÚMULA 33 DO STJ INAPLICÁVEL - COMPETÊNCIA 

DECLINADA DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - RECURSO REPETITIVO. - Nos 

moldes dos inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça, bem 

como no julgamento de recurso repetitivo, constitui faculdade do autor 

escolher entre os foros possíveis para ajuizamento da ação decorrente de 

seguro obrigatório: o do local do acidente ou o do seu domicílio (parágrafo 

único do art. 100 do CPC) ou, ainda, o do domicílio do réu (art. 94 do CPC). 

- Não pode a parte efetuar a escolha do juízo de forma aleatória. - O 

ajuizamento da demanda em Comarca diversa daquelas declinadas na 

legislação processual civil caracteriza afronta ao princípio constitucional 

do juiz natural”. (Des. Alexandre Santiago). (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0701.14.026815-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcos 

Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2014, publicação da 

súmula em 13/11/2014). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT - IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA 

ALEATÓRIA DO FORO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Tratando-se de 

reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, é facultado à 

parte autora optar pelo ajuizamento da ação no foro de seu domicílio, no 

do local do fato ou até mesmo no domicílio do réu. - Tal prerrogativa, no 

entanto, não significa que a escolha poderá ser feita aleatoriamente”. 

(Agravo de Instrumento Cv 1.0433.12.014217-2/001, Relator(a): Des.(a) 

José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/04/2013, publicação da súmula em 12/04/2013). Deste modo, certo é 

que este juízo é incompetente para o processamento e julgamento da lide, 

em vista da existência de juízo privativo, qual seja, a Comarca de 

Poconé/MT. Posto isso, sem maiores delongas, DECLINO, de ofício, de 

minha competência para o processamento e julgamento da presente e 

determino o encaminhamento dos autos à Comarca de Poconé/MT, em 

cumprimento à regra prevista no art. 46 do CPC, nos termos da 

fundamentação supra. Consigne-se, como sempre, meus melhores 

cumprimentos. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004686-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON FERREIRA DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004686-73.2016.8.11.0002 

AUTOR: ELSON FERREIRA DE FRANCA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação de 

cobrança do seguro obrigatório – DPVAT promovida por ELSON FERREIRA 

DE FRANÇA, em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A., pretendendo, em síntese, o pagamento do Seguro 

Obrigatório, no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

em decorrência de acidente de trânsito. Determinado à parte autora que 

justificasse o motivo da propositura da presente ação nesta comarca, uma 

vez que o seu domicílio, local do fato e endereço da requerida não são 

localizados nesta urbe, conforme documentos apresentados no Id. 

3706851, nada manifestou. Pois bem. Conforme descrito na decisão de Id. 

4184574, denota-se dos autos que o autor reside na cidade de Planalto da 
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Serra-MT, onde também ocorreu o acidente de trânsito noticiado nos 

autos, ao passo que a Requerida está situada no Rio de Janeiro. Com 

efeito, tratando-se o caso de competência relativa, a princípio, seria 

vedado ao magistrado declinar de ofício da competência, sem que a parte 

contrária a tenha arguido, conforme disposição da Súmula 33 do STJ, 

segundo a qual: “a incompetência relativa não pode ser declarada de 

ofício”. No entanto, entendo pela inaplicabilidade da referida súmula no 

presente caso, uma vez que vai em desencontro com o princípio do juiz 

natural. Isso porque, o Poder Judiciário deve agir sempre em consonância 

com as normas e com a finalidade a que elas se propõem. Como sabido, o 

Código de Processo Civil prevê a competência territorial do foro localizado 

no domicílio do autor ou do local do fato, nos casos de acidente de 

veículos (art. 53, V, CPC/2015), e, como regra geral, o foro do domicílio do 

réu (art. 46, CPC/2015). Assim sendo, a parte autora não observou o juízo 

competente para processar e julgar a presente demanda. Outrossim, 

considerando que determinado ao autor que justificasse o ajuizamento da 

demanda nesta comarca (Ids. 4184574 e 4761933), este se manteve 

inerte apesar de devidamente intimado, conforme registro de ciência no dia 

25.11.2016 e 01.06.2017, resta evidente a violação ao princípio do juiz 

natural, uma vez que não é dado às partes escolher, de forma aleatória, 

em qual foro terá julgamento o litígio, devendo sempre ser observado os 

critérios definidos em lei. Diante da ausência de justificativa e dos indícios 

presentes nos autos, pode-se concluir que o ajuizamento da demanda 

nesta comarca trata-se de mera opção por jurisdição que melhor atenda 

ao interesse do autor e/ou de seu patrono, o que é vedado pelo 

ordenamento jurídico, com base no art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição 

Federal de 1988. Realmente, sobre esta matéria, vejamos os seguintes 

arestos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: “(...) V.V.: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - 

COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR, SEDE DA RÉ, OU 

LOCAL DO ACIDENTE - CRITÉRIO ALEATÓRIO ESTRANHO ÀS NORMAS 

PROCESSUAIS - INADMISSÍVEL - OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ 

NATURAL - SÚMULA 33 DO STJ INAPLICÁVEL - COMPETÊNCIA 

DECLINADA DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - RECURSO REPETITIVO. - Nos 

moldes dos inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça, bem 

como no julgamento de recurso repetitivo, constitui faculdade do autor 

escolher entre os foros possíveis para ajuizamento da ação decorrente de 

seguro obrigatório: o do local do acidente ou o do seu domicílio (parágrafo 

único do art. 100 do CPC) ou, ainda, o do domicílio do réu (art. 94 do CPC). 

- Não pode a parte efetuar a escolha do juízo de forma aleatória. - O 

ajuizamento da demanda em Comarca diversa daquelas declinadas na 

legislação processual civil caracteriza afronta ao princípio constitucional 

do juiz natural”. (Des. Alexandre Santiago). (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0701.14.026815-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcos 

Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2014, publicação da 

súmula em 13/11/2014). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT - IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA 

ALEATÓRIA DO FORO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Tratando-se de 

reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, é facultado à 

parte autora optar pelo ajuizamento da ação no foro de seu domicílio, no 

do local do fato ou até mesmo no domicílio do réu. - Tal prerrogativa, no 

entanto, não significa que a escolha poderá ser feita aleatoriamente”. 

(Agravo de Instrumento Cv 1.0433.12.014217-2/001, Relator(a): Des.(a) 

José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/04/2013, publicação da súmula em 12/04/2013). Deste modo, certo é 

que este juízo é incompetente para o processamento e julgamento da lide, 

em vista da existência de juízo privativo, qual seja, o munícipio de Planalto 

da Serra/MT abrangido pela Comarca de Chapada dos Guimarães/MT. 

Posto isso, sem maiores delongas, DECLINO, de ofício, de minha 

competência para o processamento e julgamento da presente e determino 

o encaminhamento dos autos à Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, 

em cumprimento à regra prevista no art. 46 do CPC, nos termos da 

fundamentação supra. Consigne-se, como sempre, meus melhores 

cumprimentos. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005559-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANI RODRIGUES DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005559-39.2017.8.11.0002 

AUTOR: ADRIANI RODRIGUES DA SILVA SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 

354, do CPC/2015) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial 

(art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de 

maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção, 

razão porque passo a organização do processo (art. 357, do CPC/2015), 

bem assim a ordenar a produção da prova. Da alteração do polo passivo 

Primeiramente, no tocante à preliminar aventada pela requerida, de que se 

faz necessária à inclusão no polo passivo a Seguradora Líder, face ao 

que dispõe o artigo 5º da Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de 

Seguradores Privados- CNSP, onde consta a criação dos Consórcios 

responsáveis pelo DPVAT, constando a Seguradora Líder dos Consórcios 

DPVAT S/A, como a entidade líder dos demais consorciados, o que foi 

ratificado pela Portaria 2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes 

considerações devem ser efetuadas: Embora a requerida afirme 

preliminarmente a necessidade de alteração do polo passivo, esta não 

pode prosperar, uma vez que ela faz parte do rol de seguradoras 

vinculadas à Seguradora Líder, razão pela qual responde como parte 

nesta ação. E este tem sido o entendimento da jurisprudência, sendo que 

representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO 

DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade passiva. Qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização. 

Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro obrigatório DPVAT. Valor 

quantitativo legalmente fixado em salários mínimos. Inconfundível com 

reajuste. Indenização legal. 3 - Valor indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei 

nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp dispor de forma diversa. 4 - 

Indenização fixada em salários mínimos vigentes à época. Incidência de 

correção monetária a partir do pedido de pagamento da indenização. 5 - 

Inexistência de quitação. Pagamento parcial do valor devido. Legítimo o 

pedido de complementação. 6 - Juros moratórios. Correção monetária. 

Índice TJPR. Incidência a partir da data do pagamento a menor. 7 - 

Honorários advocatícios. Mantimento do percentual fixado. Causa de 

pouca complexidade. Recurso de apelação de ITAÚ Seguros s/a 

desprovido. Recurso adesivo de zolmira wiesenhutter provido 

parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; Quinta Câmara Cível; 

Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 07/12/2007; Pág. 66) Extraído 

Editora Magister sob nº 57206984. Grifo nosso. Desta forma, rejeito a 

preliminar. Do requerimento administrativo perante a Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais e da falta de interesse de agir Aduz a parte requerida 

ausência de interesse de agir, sob a alegação de que a parte autora não 

esgotou a via administrativa para pleitear o seguro, bem como alega que o 

autor não comprovou ter juntado os documentos mínimos necessários à 

regulação do sinistro administrativo perante a seguradora Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais. Com efeito, o entendimento adotado pelo Supremo 

Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que há 

necessidade de comprovação da formulação de requerimento 

administrativo como requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi comprovado pela 

parte autora, conforme Id. 4640762 e 9412432. Assim, certo que uma vez 

demonstrada à formulação de requerimento administrativo tem-se como 

preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora, não havendo que se falar em comprovação de entrega 

de documentação na seara administrativa, uma vez que a efetivação do 

procedimento administrativo e a ausência ou não dos documentos nele 

exigíveis não são objetos da presente lide. Ademais, o Poder Judiciário, 

sempre que acionado, deve garantir às partes a prevalência do direito. 

Portanto, rejeito as preliminares acima descritas.. Da ausência de laudo do 

IML Quanto a preliminar de ausência do laudo do IML, cumpre esclarecer 

que se trata de documento desnecessário para propositura da ação, uma 

vez que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, é propiciada às partes 

a produção de prova pericial, que ocorre sob o crivo do contraditório. 

Nesse entendimento, é a jurisprudência: “COBRANÇA. SEGURO 
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OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA 

DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT. 

AFASTADA. LAUDO CONFECCIONADO PELO IML. DESNECESSIDADE. 

NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO GRAU E QUALIFICAÇÃO DA 

LESÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. A alteração do polo passivo da 

demanda é medida excepcional, prevalecendo sempre que possível o 

princípio da estabilidade subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização do laudo 

pericial pelo Instituto Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei 

6.194/74 é para recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa. 

Na esfera judicial a investigação técnica deve ser estabelecida nos 

moldes do art. 420 e seguintes do CPC. 3. Para a fixação do quantum 

indenizatório de seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente, é 

necessária a verificação do grau e tipo de invalidez da vítima. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA”. (TJ-PR 8529597 PR 852959-7 (Acórdão), 

Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 29/03/2012, 10ª Câmara Cível) 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJ-MG - AC: 

10126130003182001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 11/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 23/02/2015) Outrossim, quanto às alegações de que a 

documentação acostada aos autos não comprova as lesões 

apresentadas, registro que se confunde com o mérito, devendo com ele 

ser analisado. Deste modo, rejeito a preliminar em análise. Das provas A 

nova sistemática processual albergou a teoria dinâmica da distribuição do 

ônus da prova, segundo a qual “o ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo”.[1] Em outras palavras, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova tal ônus. 

Convém esclarecer que a distribuição dinâmica é cabível quando presente 

as hipóteses previstas no § 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim 

dispõe: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído.” In casu, verifica-se que a parte requerida possui melhores 

condições de produção de prova em detrimento da parte autora, 

notadamente porque possui estrutura técnica e econômica 

suficientemente capaz de demonstrar o grau da lesão acometida pela 

parte autora. Em reforço, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça 

e o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, já perfilhavam o entendimento acerca da 

possibilidade de imputar a seguradora requerida o ônus probatório em 

casos tais, a saber: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Ministro PAULO 

DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

02/03/2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora” (AI 155522/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, 

Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante da facilidade da 

produção de prova pela seguradora requerida, deve ser aplicado, na 

espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em benefício da parte 

autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à seguradora 

requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos pontos 

controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou impotência 

funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão decorrente do 

acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual o grau desta 

lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus ao recebimento do seguro 

e qual o seu respectivo valor. Das provas Assim, nomeio como perito o Dr. 

Marcos Benedito Correa Gabriel, médico perito, que poderá ser 

encontrado na Av. Dom Aquino, n. 355, bairro Dom Aquino, Cuiabá; Cep: 

78.015-200; fone: 3624 9211, o qual deverá ser intimado para que tome 

ciência acerca da sua nomeação. Fixo desde já os honorários periciais em 

R$ 1.000,00 (mil reais), levando em conta que a sua valoração definitiva 

será fixada quando da prolação da sentença, liberando-se 50% 

(cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos 

trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) 

dias após a entrega do respectivo laudo e depois de prestados todos os 

esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). Em 

razão da distribuição dinâmica/transferência do ônus da prova à 

seguradora requerida, determina que a mesma no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o depósito dos honorários periciais, sob pena de preclusão da 

prova. Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem 

eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o 

aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos 

das partes para a designação da data da perícia, da qual deverá as partes 

e eventuais assistes técnicos serem intimados para o devido 

acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja 

a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na 

Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto 

controvertido estabelecido no item “A e B”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração 

do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação 

no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto 

às providências do § 3º do art. 477, do CPC. Oportunamente, venham-me 

os autos conclusos para deliberação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004086-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS COSTA CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004086-18.2017.8.11.0002 

EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EXECUTADO: 

THAIS COSTA CAMARGO Vistos. A despeito da parte exequente pugnar 

pela suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo, conforme 

Id. 10830694, observo que há determinação nos autos para regularização 

deste, uma vez que ausente reconhecimento de firma ou procuração 

outorgando poderes para advogado transigir (Id. 9545231). Assim, venha 

a parte exequente, no prazo derradeiro de 15 (quinze) dias, cumprir a 

determinação de Id. 9545231, mediante o reconhecimento de firma ou 

juntada de procuração outorgando poderes para advogado transigir em 

nome da parte executada, sob pena de não homologação do acordo. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018524/1/2018 Página 613 de 679



Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000468-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CORREA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000468-65.2017.8.11.0002 

AUTOR: CLAUDIA CORREA SOARES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Aportou aos autos 

petição de id. 10396538 no qual a requerida alega que a parte autora foi 

submetida à avaliação médica realizada durante audiência de conciliação, 

razão pela qual não é necessária a realização de perícia médica para 

apuração da existência de lesão permanente e eventual graduação desta 

lesão. Assim, requerer a reconsideração da decisão que determinou a 

realização de perícia médica na autora. Em seguida a parte autora 

manifestou concordância com o laudo pericial, conforme se observa do id. 

11351192. Pois bem, inicialmente verifico que até o presente momento 

sequer houve a realização da perícia médica determinada nos autos, 

razão pela qual a petição de id. 11351192 apresentada pela parte autora 

encontra-se dissociada dos atos processuais até então realizados. 

Ressalto também que a avaliação médica realizada na parte autora apenas 

foi confeccionada para fins de tentativa de conciliação, o que restou 

prejudica, sendo que a própria parte autora pugnou pela não utilização da 

referida avaliação como meio de prova, conforme se observa do teor do 

termo de sessão de conciliação de id. 5536921. Dessa forma as partes 

foram devidamente intimadas para manifestarem a respeito das provas 

que ainda pretendiam produzir, sendo que a própria parte requerida 

pugnou pela realização de prova pericial médica, conforme se observa da 

petição juntada no id. 6852283. Portanto, malgrado o teor dos fundamentos 

levantados pela parte requerida, não vislumbro qualquer mudança no 

cenário fático ou jurídico que possa alterar a convicção anteriormente 

formada na decisão de id. 10280191. Posto isso, mantenho a decisão 

objurgada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos e determino que a 

parte requerida realize o depósito do valor dos honorários periciais 

fixados, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como deverá a Secretaria 

adotar as providências necessárias para a realização da perícia médica 

determinada nos autos. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003457-78.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR STANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1003457-78.2016.8.11.0002 

AUTOR: CLAUDEMIR STANTE RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Compulsando os autos, observo que a parte autora descurou de 

apresentar requerimento administrativo prévio, requisito considerado 

essencial para o processamento da demanda. Nesse passo, saliento que 

em que pese este magistrado anteriormente tenha se filiado ao 

entendimento de desnecessidade de requerimento prévio para o 

ajuizamento da ação de cobrança de Seguro DPVAT, atualmente o 

Supremo Tribunal Federal tem julgado de forma contrária, ao considerar a 

exigibilidade do requerimento como condição para o exercício do direito de 

ação, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO 

PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. 

CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO 

ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 

SE NEGA PROVIMENTO." (RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015) Com efeito, 

doutrinariamente o interesse processual se baseia, dentre outros, na 

necessidade de atuação da jurisdição, a qual é de ser considerada a 

última forma de solução do conflito[1], razão pela qual certo que a 

exigência de requerimento administrativo prévio não configura afronta ao 

direito de ação (art. 5º, XXXV, CF), conforme entendimento firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal. Igualmente, têm sido o entendimento adotado 

pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça deste Estado: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA 

PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. 

REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...) (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA – NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO 

PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA DE OFÍCIO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). Tendo em vista que a Ação de Cobrança foi 

proposta antes do julgamento do RE 631240/STF, é necessária a intimação 

da parte autora para formular o pedido administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção da ação. (Ap 52690/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016) Posto isso, em consonância 

com os egrégios tribunais pátrios, determino, venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nos autos requerimento 

administrativo formulado junto à Seguradora Líder dos Seguros DPVAT, 

sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] DIDIER, Fredie Jr. Curso de direito processual 

civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento – 18 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 362.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004369-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004369-75.2016.8.11.0002 

AUTOR: HELIO GOMES DA SILVA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Vistos. Compulsando os autos, observo que a parte autora 

descurou de apresentar requerimento administrativo prévio, requisito 

considerado essencial para o processamento da demanda. Nesse passo, 
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saliento que em que pese este magistrado anteriormente tenha se filiado 

ao entendimento de desnecessidade de requerimento prévio para o 

ajuizamento da ação de cobrança de Seguro DPVAT, atualmente o 

Supremo Tribunal Federal tem julgado de forma contrária, ao considerar a 

exigibilidade do requerimento como condição para o exercício do direito de 

ação, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO 

PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. 

CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO 

ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 

SE NEGA PROVIMENTO." (RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015) Com efeito, 

doutrinariamente o interesse processual se baseia, dentre outros, na 

necessidade de atuação da jurisdição, a qual é de ser considerada a 

última forma de solução do conflito[1], razão pela qual certo que a 

exigência de requerimento administrativo prévio não configura afronta ao 

direito de ação (art. 5º, XXXV, CF), conforme entendimento firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal. Igualmente, têm sido o entendimento adotado 

pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça deste Estado: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA 

PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. 

REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...) (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA – NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO 

PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA DE OFÍCIO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). Tendo em vista que a Ação de Cobrança foi 

proposta antes do julgamento do RE 631240/STF, é necessária a intimação 

da parte autora para formular o pedido administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção da ação. (Ap 52690/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016) Posto isso, em consonância 

com os egrégios tribunais pátrios, determino, venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nos autos requerimento 

administrativo formulado junto à Seguradora Líder dos Seguros DPVAT, 

sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] DIDIER, Fredie Jr. Curso de direito processual 

civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento – 18 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 362.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004373-15.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004373-15.2016.8.11.0002 

AUTOR: LUAN MARQUES RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos. Compulsando os autos, observo que a parte autora 

descurou de apresentar requerimento administrativo prévio, requisito 

considerado essencial para o processamento da demanda. Nesse passo, 

saliento que em que pese este magistrado anteriormente tenha se filiado 

ao entendimento de desnecessidade de requerimento prévio para o 

ajuizamento da ação de cobrança de Seguro DPVAT, atualmente o 

Supremo Tribunal Federal tem julgado de forma contrária, ao considerar a 

exigibilidade do requerimento como condição para o exercício do direito de 

ação, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO 

PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. 

CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO 

ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 

SE NEGA PROVIMENTO." (RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015) Com efeito, 

doutrinariamente o interesse processual se baseia, dentre outros, na 

necessidade de atuação da jurisdição, a qual é de ser considerada a 

última forma de solução do conflito[1], razão pela qual certo que a 

exigência de requerimento administrativo prévio não configura afronta ao 

direito de ação (art. 5º, XXXV, CF), conforme entendimento firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal. Igualmente, têm sido o entendimento adotado 

pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça deste Estado: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA 

PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. 

REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...) (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA – NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO 

PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA DE OFÍCIO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). Tendo em vista que a Ação de Cobrança foi 

proposta antes do julgamento do RE 631240/STF, é necessária a intimação 

da parte autora para formular o pedido administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção da ação. (Ap 52690/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016) Posto isso, em consonância 

com os egrégios tribunais pátrios, determino, venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nos autos requerimento 

administrativo formulado junto à Seguradora Líder dos Seguros DPVAT, 

sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] DIDIER, Fredie Jr. Curso de direito processual 

civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento – 18 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 362.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006537-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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SUELI DA APARECIDA ZDONEK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1006537-16.2017.8.11.0002 

AUTOR: SUELI DA APARECIDA ZDONEK RÉU: VIA VAREJO S/A Vistos 

etc., Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Não 

havendo preliminar a ser apreciada ou irregularidade a ser expurgada, dou 

por saneado o processo, passando a sua instrução. Dos pontos 

controvertidos De acordo com os autos e da natureza da ação, fixo os 

pontos controvertidos como sendo: a) se os documentos de Id. 10549271 

foram assinados pela parte autora; b) a existência ou não de relação 

jurídica entre a parte autora e o requerido; c) O nexo de causalidade entre 

o dano alegado e conduta do requerido; e) o dever de indenização e o seu 

quantum. Das provas Outrossim, ante a controvérsia instalada, defiro a 

produção de prova pericial formulada pela parte autora (Id. 10852312), 

pois entendo que se trata de prova imprescindível para o deslinde do feito. 

Assim, nomeio como perito o Sr. THYAGO JORGE MACHADO, Perito 

Oficial Criminal, podendo ser encontrado na Rua General Irineu de Souza, 

n°144, Bairro: Duque de Caxias II, Cep: 78043-360 - Cuiabá – Mato Grosso, 

telefone: (65) 8112-2338 / e-mail: tmachado@forenselab.com, o qual 

deverá ser intimado para que tome ciência acerca da nomeação. Intime-o 

para aceitar a nomeação, bem como de que a parte autora é beneficiária 

da justiça gratuita, de forma que os honorários periciais serão arcados 

pelo Estado (art. 95, § 3º, II, do NCPC), Fixo desde já os honorários 

periciais em R$ 1.480,00 (hum mil quatrocentos e oitenta reais), de acordo 

com os valores impostos na Tabela de Honorários fixados por meio da 

Resolução n. 232 do CNJ, salientando que será expedida certidão em 

favor da Sr. Perito referente ao valor dos honorários em momento 

oportuno, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. Venham as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes 

técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Determino, também, que a parte 

requerida apresente na Secretaria a via ORIGINAL dos documentos de Id. 

10549271, no prazo de 15 (quinze) dias, para a realização da perícia 

acima deferida. Apenas com a apresentação do documento original acima 

determinado, o qual deverá ser entregue ao perito, e aceite da 

incumbência pericial, intime-se a perita com cópia dos quesitos das partes 

para a designação da data da perícia, da qual deverá as partes e 

eventuais assistes técnicos serem intimados para o devido 

acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Venham as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes 

técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Instalada que seja a perícia, fixo 

o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na Secretaria do 

Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto controvertido 

estabelecido no item “A e B”, devendo, ainda, o expert atentar-se as 

exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração do laudo. Com 

a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação no prazo 

comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação 

das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do 

CPC/2015). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto às 

providências do § 3º do art. 477, do CPC/2015. Oportunamente, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001851-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA GAMA MARTINS OAB - MT13012/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

BRUNO MEDEIROS PACHECO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

BRUNO MEDEIROS PACHECO OAB - MT6065/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Autos nº 1001851-78.2017.8.11.0002 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Habilitação de Crédito Trabalhista proposta por 

PEDRO DA COSTA em desfavor da MASSA FALIDA DA ALCOPAN – 

ALCOOL DO PANTANAL LTDA. Em consulta ao Sistema Apolo, verifica-se 

que a presente demanda possui idêntico teor da ação de Número: 

13385-07.2015.811.0002; Código: 403932, em trâmite nesta Vara Cível 

desta Comarca, sendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido. No 

caso, a pretensão esbarra em óbice intransponível da litispendência, nos 

termos do artigo 337, §1º, do CPC, impondo a extinção sem resolução do 

mérito desta demanda. Desta forma, em homenagem ao disposto no art. 10 

do CPC, intime-se o autor, por meio de seu advogado, para se manifestar 

sobre a possível extinção do feito sem resolução do mérito por 

litispendência. Prazo 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. Intime-se e 

cumpra-se. Várzea Grande/MT, 16 de janeiro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004077-90.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO WASHINGTON DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004077-90.2016.8.11.0002 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para manifestar acerca do pedido de 

desistência de Id. 8751161 no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo e 

nada sendo requerido, conclusos para extinção do feito. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 22 de janeiro de 2018 (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009610-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONILSON SILVA RONDON DE ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos nº 1009610-93.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se que a procuração ad judicia 

juntada nos autos não está preenchida com os dados do autor, conforme 

depreende-se no documento de Id. 11262013-Pág. 1. Sendo assim, 

determino que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando nos autos instrumento procuratório com os dados corretos do 

autor e devidamente assinado, sob pena de indeferimento da exordial 

(art.321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, façam os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande/MT, 15 de janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000127-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONHEIR ROZA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONHEIR ROZA SOARES OAB - MT5674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA GARCIA DE MORAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Processo: 1000127-05.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a autora requer pelo 

benefício da justiça gratuita, contudo no que concerne aos parâmetros 

para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, é indispensável à 

demonstração da efetiva necessidade de que trata o caput do art. 98, do 

CPC. Conforme o disposto: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.”, fazendo jus, neste caso, ao 

benefício da assistência judiciária gratuita através de mera declaração de 

sua hipossuficiência, conforme previsto no §3º do artigo 98, do CPC. De 

outra parte, verifica-se que a parte autora possui nível superior completo, 

atua na profissão de advogada, o que não subentende situação miserável. 

No presente caso, caberia ao autor comprovar a hipossuficiência, ora 

alegada, porém não há nos autos dados que comprovem a sua renda, 

tampouco as despesas extraordinárias, que possam comprometer o 

sustento do autor, o que poderia demonstrar a impossibilidade em arcar 

com as despesas processuais. Conforme a jurisprudência pátria, não se 

presume miserabilidade: TJSP - APL 57349420088260019 SP 

0005734-94.2008.8.26.0019. RELATOR(A): SEBASTIÃO FLÁVIO. 

JULGAMENTO: 23/11/2011. ÓRGÃO JULGADOR: 25ª CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO. PUBLICAÇÃO: 02/12/2011. JUSTIÇA GRATUITA. REQUERENTE 

DO BENEFÍCIO QUE TEM PROFISSÃO DE NÍVEL SUPERIOR. FATO 

BASTANTE PARA AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE 

JURÍDICA AFIRMADA. DENEGAÇÃO. APELAÇÃO DENEGADA. (Grifei). No 

entanto, segundo o Novo Código de Processo Civil (artigos 98 à 102): “o 

juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (artigo 99, 

§2º, do CPC). Ante o exposto, intime-se a parte autora para emendar a 

inicial, providenciando a regularização indicada abaixo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, parágrafo único, do CPC): 1. Determinar a quantia 

requerida à título de indenização por danos morais, e em consequência, 

atualizar o valor atribuído à causa. 2. Sendo assim, intime-se o exequente 

para que traga aos autos comprovação da sua situação financeira 

precária. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte autora 

para promover o recolhimento das custas/taxas judiciais no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 

290, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 18 de janeiro de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009132-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ORTUGNO RUSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA OAB - MT3221/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE BARRETO RAMIRES (RÉU)

AFONSO NEI FONTES RAMIRES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Autos nº 1009132-85.2017.8.11.0002 Vistos etc. Em 

face da petição de Id. 11081955, em que o autor requer a extinção do 

presente feito, nos termos do art. 200 do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do supracitado 

Estatuto. Custas se houver, pela parte autora diante de sua desistência, 

conforme prevê o artigo 90 do CPC. Tais exigências, no entanto ficam 

suspensas, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, uma vez que defiro o 

beneficio da justiça gratuita. Sem condenação em honorários, ante a 

inexistência de contraditório. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 15 de janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009564-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS BATTISTI OAB - MT0017995A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Processo: 1009564-07.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Em análise dos autos verifica-se que o presente feito está 

endereçado ao Juizado Especial, de forma que este juízo carece de 

competência para processar e julgar a presente demanda. Ante o 

exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a sua redistribuição 

para o Juizado Especial Cível desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande, 15 de janeiro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000108-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR SEBASTIAO PEREIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT0013343A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos nº: 1000108-96.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Verifica-se que, a parte autora atribuiu ao valor da causa à 

importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), contudo, da análise dos 

pedidos, constato que fora requerido a inexistência dos débitos das 

faturas dos meses abril, maio e dezembro de 2017. E, segundo inteligência 

do art. 292, VI, do CPC, 292. “O valor da causa constará da petição inicial 

ou da reconvenção e será: (...) VI - na ação em que há cumulação de 

pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;” 

Pois bem. Por tratar-se de pedidos cumulativos, o valor atribuído à causa 

deve corresponder ao pedido de inexigibilidade do débito objeto da lide, 

somado com o montante pleiteado pela indenização de danos morais. 

Sendo assim, intime-se a parte autora para emendar a inicial, 

regularizando o valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC): 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 15 de janeiro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009545-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISONE FERREIRA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos nº: 1009545-98.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se que não foi determinado o 

valor do pedido de indenização por danos morais, o que na vigência do 

Novo Código de Processo Civil é obrigatório, pois deve o autor na sua 

petição atribuir à causa o valor preciso do ressarcimento pecuniário do 

dano moral pretendido, sendo, portanto, vedado ao autor formular pedido 
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genérico de condenação ou apenas sugerir o arbitramento mínimo. Neste 

sentido, o art. 292, V, do NCPC, in verbis: Art. 292. O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) V – na ação 

indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; 

Constato ainda, que a parte autora requer pelos benefícios da justiça 

gratuita, porém a presente ação não veio instruída com a declaração de 

hipossuficiência assinada pela demandante, bem como os documentos 

pessoais. Ante o exposto, intime-se a parte autora para emendar a inicial, 

providenciando as regularizações indicadas abaixo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, parágrafo único, do NCPC): 1. Determinar a quantia 

pretendida à título de indenização por danos morais, e em consequência, 

atualizar o valor atribuído à causa. 2. Juntar nos autos declaração de 

hipossuficiência devidamente assinada e cópias dos documentos 

pessoais da autora. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Após retornem os autos imediatamente conclusos para 

análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Várzea Grande, 15 

de janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009612-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RAMALHO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA RAMALHO DA CRUZ OAB - MT0014356A (ADVOGADO)

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Processo: 1009612-63.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que não foi determinado o 

valor do pedido de indenização por danos morais, o que na vigência do 

Novo Código de Processo Civil é obrigatório, pois deve parte autora na sua 

petição atribuir à causa o valor preciso do ressarcimento pecuniário do 

dano moral pretendido, sendo, portanto, vedado ao requerente formular 

pedido genérico de condenação ou apenas sugerir o arbitramento mínimo. 

Neste sentido, o art. 292, V, do CPC, in verbis: Art. 292. O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) V – na ação 

indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; 

Ademais, a autora requer pelo benefício da justiça gratuita, contudo no 

que concerne aos parâmetros para a concessão do benefício da 

gratuidade judiciária, é indispensável a demonstração da efetiva 

necessidade de que trata o caput do art. 98, do CPC. Conforme o disposto: 

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência 

de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 

lei.”, fazendo jus, neste caso, ao benefício da assistência judiciária 

gratuita através de mera declaração de sua hipossuficiência, conforme 

previsto no §3º do artigo 98, do CPC. De outra parte, verifica-se que a 

parte autora possui nível superior completo, atua na profissão de 

advogada, o que não subentende situação miserável. No presente caso, 

caberia ao autor comprovar a hipossuficiência, ora alegada, porém não há 

nos autos dados que comprovem a sua renda, tampouco as despesas 

extraordinárias, que possam comprometer o sustento do autor, o que 

poderia demonstrar a impossibilidade em arcar com as despesas 

processuais. Conforme a jurisprudência pátria, não se presume 

m i s e r a b i l i d a d e :  T J S P  -  A P L  5 7 3 4 9 4 2 0 0 8 8 2 6 0 0 1 9  S P 

0005734-94.2008.8.26.0019. RELATOR(A): SEBASTIÃO FLÁVIO. 

JULGAMENTO: 23/11/2011. ÓRGÃO JULGADOR: 25ª CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO. PUBLICAÇÃO: 02/12/2011. JUSTIÇA GRATUITA. REQUERENTE 

DO BENEFÍCIO QUE TEM PROFISSÃO DE NÍVEL SUPERIOR. FATO 

BASTANTE PARA AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE 

JURÍDICA AFIRMADA. DENEGAÇÃO. APELAÇÃO DENEGADA. (Grifei). No 

entanto, segundo o Novo Código de Processo Civil (artigos 98 à 102): “o 

juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (artigo 99, 

§2º, do CPC). Ante o exposto, intime-se a parte autora para emendar a 

inicial, providenciando a regularização indicada abaixo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, parágrafo único, do CPC): 1. Determinar a quantia 

requerida à título de indenização por danos morais, e em consequência, 

atualizar o valor atribuído à causa. 2. Sendo assim, intime-se o exequente 

para que traga aos autos comprovação da sua situação financeira 

precária. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte autora 

para promover o recolhimento das custas/taxas judiciais no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 

290, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 15 de janeiro de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009083-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LEONCIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n.º 1009083-44.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania visando a realização de sessão de conciliação para o dia 28 de 

fevereiro de 2018, às 09h00min, Mesa 04, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no art. 334, § 3º, do CPC. Na audiência supra, haverá a oportunidade para 

o diálogo com a presença de um mediador e/ou um conciliador. 

Dependendo da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente 

ou em conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e 

receberão auxílio para resolverem o conflito amigavelmente. CITE-SE a 

parte requerida, por correio, para comparecimento a respectiva audiência 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). Registro ainda que o 

não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de 

multa, na forma do art. 334, § 8º, do CPC. Não havendo o comparecimento 

de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver autocomposição, 

poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344 do CPC). 

Finalmente, DEFIRO os benefícios de assistência judiciária. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande-MT, 15 de janeiro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000180-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANICE MENEGUETE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Autos nº 1000180-83.2018.8.11.0002 Vistos, etc. 

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 05 de março de 2018, às 

15h30min. Intimem-se as partes para comparecer na audiência. 

Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande/MT, 17 de 

janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001391-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DUTRA VILERA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo nº 1001391-91.2017.8.11.0002 Vistos, etc. 

Em face da petição de Id. 6657563, em que o autor requer a extinção do 

presente feito, nos termos do art. 200 do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do supracitado 

Estatuto. Custas se houver, pela parte autora diante de sua desistência, 

conforme prevê o artigo 90 do CPC. Tais exigências, no entanto ficam 

suspensas, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, uma vez que defiro o 

beneficio da justiça gratuita. Sem condenação em honorários, ante a 

inexistência de contraditório. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 22 de janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005344-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSBRAZ CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL - EIRELI 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BARBOSA DE ANDRADE OAB - GO19921 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO VARZEA GRANDE SHOPPING (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

que providencie o deposito do valor da diligência do Sr.Oficial de Justiça 

no prazo legal .

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 290427 Nr: 10053-37.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS SANTANA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR MACEDO, ALLIANZ SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083, JOSE GABRIEL DA SILVA JUNIOR - OAB:12941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Alfaro - OAB:15.941, 

Diego de Almeida Vargas Nunes - OAB:10220, EDUARDO THEODORO 

FABRINI - OAB:10018/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A/MT

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 426565 Nr: 25417-44.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLAINE AMORIM DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÁRZEA GRANDE INVESTIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A, SAGA MALLS SPE 010 LTDA, LUIZ EDUARDO 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANETE FÁTIMA DO AMARAL - 

OAB:10.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMOS BERNARDINO ZANCHET 

NETO - OAB:23045, Ivanete fatima do Amaral - OAB:10151/O, KAREN 

AMARAL MAKRAKIS - OAB:20150 OAB MT, MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

- OAB:3150-A/MT

 INTIMO a parte requerente para apresentar contestação à reconvenção 

no prazo legal conforme determinação de fls. 214v.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294483 Nr: 14628-88.2012.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENALCI MARIA DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES ROBERTO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB:6608, RAIANY HONORIO PINHEIRO - ESTAGIARIO - OAB:, UNIC - 

OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EUCLIDES ROBERTO DE ALMEIDA, 

Filiação: Não Informado, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: BENALCI MARIA DE ASSUNÇÃO move ação de 

usucapião extraordinária em face de EUCLIDES ROBERTO DE ALMEIDA, 

qualificação desconhecida, sem endereço e domicilio localizado, em lugar 

incerto e não sabido. A requerente alega que ao lado da casa do seu 

genitor (lote 03), existe o lote 02 (imovel usucapiendo) que a usucapiente 

há cerca de 20 (vinte) anos, cuida e zela como se dona fosse. Trata-se 

de um terreno urbano com área de 462,43 m/2, localizado na Rua São 

Bento, quadra 14, Lote 02, Bairro Jardim Novo Horizonte em Várzea 

Grande/MT, sob a Matricula 814, do Livro 02, no 5°Serviço Notarial e 

Registro de Imóvel de Cuiabá/MT.

Despacho/Decisão: Visto.I – Cite-se, conforme requerido, aquele em cujo 

nome estiver registrado o imóvel usucapiendo bem como os confinantes, e 

por edital com prazo de 30 (trinta) dias, dos réus, eventuais interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos, com fundamento no art. 942 do 

Código de Processo Civil, observando-se, quanto ao prazo, o disposto no 

inciso IV do art. 232, do mesmo Diploma Processual.II – Intimem-se, por via 

postal, para manifestar eventual interesse na causa, os representantes da 

Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, encaminhando-se a 

cada ente cópia da petição inicial e dos documentos que a instruíram.III – 

Após, dê-se vista ao Ministério Público.IV – Concedo à requerente os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei nº 1.060/50.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lydian Gabriela Vitorio 

Moura, digitei.

Observações: FINALIDADE : CITAÇÃO DO(S) RÉU(S), EVENTUAIS 

INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, PARA 

APRESNTAR RESPOSTA, CASO QUEIRA.

Várzea Grande, 08 de janeiro de 2018

Bartyra Rossana Miyagawa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 323687 Nr: 20075-23.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBARA EMANOELE COCATTO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:16.457, ROBISSÂNCIA DA SILVA FELIX - OAB:OAB/MT16766

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A
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 INTIMAÇÃO da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 406016 Nr: 14551-74.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE NACASAWA, LAURA YEKO NAKAO 

NACASAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RICARDO MOREIRA, ADONIAS PAULINO 

DANTAS, TEODORO DA SILVA FERNANDES, ODEMIR BRIGIDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - 

OAB:9623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o petitório de fls. 114. Em assim sendo, suspendo o curso do 

processo pelo prazo 60 dias.

Decorrido o prazo avençado, certifique-se e intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 454049 Nr: 13652-42.2016.811.0002

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS GUSTAVO SANTOS ROMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando-se os autos, verifica-se que a parte requerente pleiteia a 

retificação de registro civil, para alteração do prenome. Contudo constato 

que a parte não faz menção acerca da alteração do “gênero” no assento 

civil.

Sendo assim, considerando que não se proferirá decisão contra parte 

sem que ela seja previamente ouvida, nos termos do artigo 9º CPC, faz-se 

necessária a concessão de prazo para a parte autora manifesta-se 

acerca da alteração do ‘’gênero’’ no registro civil. Prazo: 05 (cinco) dias.

 Com a manifestação juntada aos autos, abre-se vistas ao Ministério 

Público e após conclusos para deliberações pertinentes.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 251182 Nr: 10491-34.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ITAMAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA CRISTINA TOKUNAGA DA SILVA, 

ANTONIO TOKUNAGA, MARIA IRACEMA AZEVEDO TOKUNAGA, 

LEOPOLDO MOURO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA 

- OAB:17.521-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DOMINGUES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/SP 88.854

 INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar-se acerca da certidão de fls. 

177, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 351368 Nr: 16854-95.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDRÉ PACIENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16006, DÉBORAH M. MARTINS FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls. 55/56).

No caso em tela, verifica-se a ocorrência de revelia do réu o que enseja a 

aplicação do caput do artigo 346, do CPC/15: “Os prazos contra o revel 

que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato 

decisório no órgão oficial.”. Assim sendo, apesar de estar dispensada a 

hipótese de intimação do réu, faz-se necessária a efetiva publicação para 

início do prazo para manifestação da parte, não podendo haver a 

supressão de qualquer etapa processual.

Portanto, a incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de 

Processo Civil, somente ocorrerá após o prazo de 15 (quinze) dias da 

publicação de decisão que recebe o pedido de cumprimento de sentença, 

pois a multa de 10% condiz com medida coercitiva em fase de 

cumprimento de sentença.

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que cumpra o 

determinado na sentença de fls. 45/48, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de 

Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, §1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 371864 Nr: 20825-88.2014.811.0002

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLCHÕES PANTANAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STAR COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA ME, 

SOL COMÉRCIO MÓVEIS E COLHÕES LTDA-ME, TRANIM & TRANIM, 

VANIA VELOSO TRANIM, EDILEUZA DE OLIVEIRA DIAS, SILAS DE SOUZA 

TRANIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:MT/11065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DOS ADVS. ELISABETE 

AUGUSTA DE OLIVEIRA E NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB-MT 13352 E 11065-A - RESPECTIVAMENTE, PARA, NO PRAZO 

LEGAL DE 5 (CINCO) DIAS, MANIFESTAREM SE SOBRE A CERTIDÃO DE 

P., CUJO TEXTO SEGUE TRANSCRITO: Certifico que o documento de p. 97 

(comprovante de pagamento de boleto) refere-se a Comarca de 

Cuiabá-MT e ainda com valor controverso - inviabilizando a expedição de 

mandado de citação e/ou. Certifico ainda que ao documento entregue - 

pelo correio - de p. 90, referente à citação da requerida SOL COM. DE 

MÓVEIS E COLCHÕES, restou quebradiço tendo-se em conta o documento 

de p. 95, referente a essa mesma requerida , com envelope devolvido pelo 

correio ( "mudou-se").

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 386665 Nr: 3092-75.2015.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTIL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Conceição Souza - 

OAB:12.214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, oriunda do Juízo da Comarca de Juína – MT, 
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com a finalidade de realizar alienação do bem contristado, conforme cópia 

da decisão de fls. 08.

 Aberta o Leilão Público Judicial obteve resultado negativo, conforme 

consta às fls. 25.

Determinado a intimação do exequente para manifestar acerca do 

prosseguimento ao feito, sob pena de devolução da carta precatória, este 

permaneceu inerte conforme certidão de fls. 38.

Deste modo, considerando que até a presente data não houve 

manifestação do exequente, devolva-se a presente Carta Precatória à 

comarca de origem, com as nossas homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 396401 Nr: 9434-05.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS -DPVAT S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Contestação de fls. 29/132 fora apresentada 

tempestivamente. INTIMO a parte autora para apresentar Impugnação, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 435817 Nr: 4517-06.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA CRISTINA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 494131 Nr: 10560-22.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELE ALESSANDRA BRUM TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MARION TEDESCO BAZZEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSE BETTANIN - 

OAB:2873/RS, MARISTELA DE OLIVEIRA MOURA - OAB:36392/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória de Coleta de Material Genético, cuja matéria é 

de competência absoluta da Vara Especializada de Família e Sucessões 

para apreciação e julgamento deste feito.

Sendo assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para presidir o presente feito, 

determinando sua remessa a uma das Varas Especializadas de Família e 

Sucessões desta Comarca.

Intime-se e cumpra-se, com a URGÊNCIA que o caso requer.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004904-04.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA MARIA DE FIGUEIREDO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos, Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende o 

benefício de aposentadoria por idade rural. Devidamente citada, a parte 

contrária apresentou contestação, impugnando todos os termos da inicial. 

Apresentada réplica à contestação. Em instrução foi ouvida a parte Autora 

e inquirida duas testemunhas arroladas pela parte Autora. Consta dos 

autos que a parte Autora apresentou o requerimento administrativo do 

benefício, NB 1736008037, que foi indeferido. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Considerando que o feito encontra-se regularmente 

instruído, tendo ambas as partes, peticionado, requerendo a ratificação 

das provas constantes nos autos, passo a decidir. Conforme o art. 39, I, 

da Lei nº 8.213/91, o benefício da aposentadoria por idade é concedido 

mediante a comprovação da condição de trabalhador rural, ou de produtor 

rural em regime de economia familiar, através de prova material plena ou 

por prova testemunhal, além da comprovação da idade superior a 60 anos 

para homem e 55 anos para a mulher. De acordo com as provas 

documentais e testemunhais produzidas nos autos, a parte autora 

demonstrou possuir, à época da propositura da ação, 56 anos de idade, 

como se infere especialmente do seu documento de identidade. Resta 

analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima indispensável 

ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses idêntico à 

carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 180 meses, ou 

15 (quinze anos), à luz do que prescreve o art. 142 c/c art. 143, da Lei nº 

8.213/91, valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, o 

entendimento jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e 

aos indícios de prova documental sobre a atividade rural em regime de 

economia familiar. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a 

parte Requerente juntou a carteirinha do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais Livramento-MT, contrato de comodato, certidões de nascimento, 

atestado de escolar rural. A prova oral foi registrada em meio audiovisual, 

onde foram ouvidas a parte requerente e duas testemunhas. Em 

depoimento pessoal a parte Requerente alega possuir 57 anos, mora no 

sítio em Nossa Senhora do Livramento, casada com Manoel Quintino, que 

eles tem um pedacinho de terra e sempre trabalharam com roça, plantam 

cará, batata, banana, casada desde 78, que já contribuiu para o INSS 

como contribuinte individual, negou saber que o esposo trabalhou na 

Câmara Municipal de Nossa Senhora do Livramento e também na Melhor 

Móveis Ltda-ME. A testemunha, Ezidio Amancio Pinto da Silva; declara ter 

54 anos, que mora no sítio em Nossa Senhora do Livramento, nasceu e 

criou-se lá; conhece a Autora e o esposo de lá, que eles trabalham com 

lavoura; não sabe se o marido da Autora já trabalhou fora; que conhece a 

escola Mista de “Buriti do Atoledo” que fica na zona rural. A segunda 

testemunha, Maria José da Silva Almeida; declara ter 60 anos, que 

conhece a autora, que ela trabalha com roça ajudando seu esposo; que a 

terra é da autora e ela planta mandioca, banana, cará; que conhece a 

escola Mista de “Buriti do Atoledo” que fica na zona rural. Lado outro, da 

análise dos documentos carreados pelo Requerido, verifico do extrato do 

CNIS da Autora que a mesma contribuiu para o INSS como contribuinte 

individual no período de 01/04/2012 até 30/09/2014. E por sua vez, seu 

esposo Manoel Quintino da Silva possui vinculo urbano conforme CNIS 

anexo no período de 03/01/2008 até 30/10/2010 para “Melhor Móveis 

Ltda-ME; e Nossa Senhora do Livramento Câmara Municipal no período de 

01/02/2005 até 01/2006. Dessa forma, a qualificação de rurícola, 

constante nos documentos acima assinalado, não pode ser confirmada, 

posto que restasse comprovado que a parte requerente recolheu como 

contribuinte individual, bem como seu esposo possui vinculo urbano 

conforme extraído do CNIS, desvinculado da atividade agrícola, durante o 

período de carência para a concessão do benefício pleiteado, o que por si 

só descaracteriza o exercício da atividade rural em regime de economia 

familiar, uma vez que a prova material consistiu nos documentos 

carteirinha do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Livramento-MT, contrato 

de comodato, certidões de nascimento, atestado de escolar rural. Não se 

pode reconhecer a condição de rurícola da parte Requerente, pois não 

restou provado o exercício de atividade rural em regime de economia 

familiar pelo período correspondente à carência, portanto, não há como 

conceder a aposentadoria especial por idade pleiteada. Nesse sentido, 

confira-se o seguinte julgado: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS DA LEI 8.213/91. ATIVIDADE 

RURAL NÃO COMPROVADA. CNIS COMPROVANDO VINCULOS 

URBANOS. PERÍODO CONSIDERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO 
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DO BENEFÍCIO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O 

PROCESSO. 1. O benefício da aposentadoria rural por idade é concedido 

mediante a comprovação da condição de trabalhador rural, ou de produtor 

rural em regime de economia familiar, por meio de prova material plena ou 

por prova testemunhal baseada em início de prova documental, na forma 

do art. 39, I, da Lei 8.213/91, bem como a idade superior a 60 (sessenta) 

anos para homem e 55 (cinquenta e cinco) anos para mulher. 2. Como 

início razoável de prova material, a que se refere o art. 55, § 3º, da Lei 

8.213/91, a parte autora juntou aos autos: certidão de seu casamento, 

celebrado em 01/07/1968, na qual os nubentes constam qualificados como 

lavrador e doméstica; cartão de filiação a associação rural, sem anotação 

da data de admissão; e ITR (2001 a 2006) de imóvel rural, denominado 

Fazenda Brejão, em nome de seu cônjuge. 3. No caso, contudo, referida 

documentação não pode ser aproveitada, pois o INSS apresentou CNIS, 

em nome do esposo da requerente, constando vínculo urbano, por longo 

período (09/01/1976 a 18/09/2003), o que descaracteriza a condição de 

trabalhador rural que a lei quis amparar, uma vez que a prova material 

consistiu em documentos com menção ao ofício do cônjuge. 4. O cartão de 

filiação da parte autora a sindicato rural, com data de admissão em 

18/08/2003, não pode ser considerado como início de prova material, pois 

a associação da requerente ao sindicato se deu 12 (doze) dias antes da 

data do implemento do requisito etário (30/08/2003). 5. É de se ver, ainda, 

que as guias de recolhimento das contribuições sindicais foram emitidas 

em: 01/03/2004, 18/03/2005, 06/02/2006 e 09/02/2007, ou seja, 

posteriormente à época em que a parte autora completou 55 (cinquenta e 

cinco) anos e em momento contemporâneo ao ajuizamento da presente 

ação (data: 31/05/2007). 6. Não se admite prova exclusivamente 

testemunhal para a comprovação do exercício de atividade rural (Súmulas 

149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região). 7. Ausente conjunto probatório 

harmônico a respeito do exercício de atividade rural, a parte autora não 

tem direito à aposentadoria rural por idade, ante a ausência do 

preenchimento dos requisitos previstos na Lei 8.213/91, para a obtenção 

do referido benefício. 8. Apelação da parte autora a qual se nega 

provimento.”  (AC 0065769-23.2009.4.01.9199 /  MG, Rel . 

DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, PRIMEIRA TURMA, 

e-DJF1 p.65 de 18/08/2014). Subsumida a hipótese dos autos aos 

argumentos supra, a hipótese é de indeferimento do benefício. Diante do 

exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por 

GLÓRIA MARIA DE FIGUEIREDO E SILVA em face de INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. Condeno a parte Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora 

arbitrados em 10% do valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3º, 

inciso I, do NCPC e observando o disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, vez 

que é beneficiária da assistência judiciária gratuita. No mais, havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades 

legais, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000352-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA FELIX DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000355-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEINER RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 449360 Nr: 11558-24.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENHORINHA EVA DE ARRUDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14.241/MT, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende o 

benefício de aposentadoria por idade rural.

Devidamente citada, a parte contrária apresentou contestação, 

impugnando todos os termos da inicial.

Apresentada réplica à contestação.

Em instrução foi ouvida a parte Autora e inquirida uma testemunha.

É o relatório. Fundamento e Decido.

O pedido se fulcra no artigo 143 da Lei nº 8.213/91, que garante ao 

trabalhador rural, conforme o disposto no artigo 201 da Constituição 

Federal, aposentadoria por idade em valor equivalente a um salário mínimo, 

tratando-se de segurado especial, como preceitua o artigo 11 da mesma 

lei. A Constituição Federal determina aposentadoria aos 65 (sessenta e 

cinco) anos de idade para o homem, e aos 60 (sessenta) para a mulher, 

reduzido em cinco anos o limite de idade para os trabalhadores rurais de 

ambos os sexos e para aqueles que exerçam suas atividades em regime 

de economia familiar, neste incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o 

pescador artesanal.

O referido artigo 143 estabelece como requisito para o benefício a 

comprovação do exercício da atividade como trabalhador rural em período 

anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à 

carência necessária, em consonância com as disposições dos artigos 142 

e 143 da Lei de Benefícios, ainda que a prestação tenha sido descontínua, 

independentemente de contribuição, pelo que inaplicável à espécie a 

norma do artigo 96 da lei que rege a matéria.
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Estabelecidas tais premissas, passo à análise do caso concreto.

A parte autora, nascida em 10/08/1958, implementou o requisito etário da 

aposentadoria por idade rural no ano de 2013.

Resta aferir se cumpriu o requisito relativo ao efetivo exercício de 

atividade rural, pelo tempo correspondente à carência exigida (180 meses 

para quem completou o requisito etário a partir de 2013), até o período 

imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou ao cumprimento 

do requisito etário.

Para a comprovação da atividade rural, a parte autora apresentou, em 

juízo, o seguinte documento: certidão de casamento realizado em 

30/07/1976 com o Sr. Lauriano Oliveira da Silva, cuja profissão era 

lavrador.

Conforme CNIS apresentado pelo INSS (fls. 47/50), o esposo da parte 

Autora exerceu atividade urbana do período de 02/05/1990 a 20/09/1990; 

01/10/1990 a 08/11/1996; e, restou aposentado por idade em 04/11/2011.

Deferida a produção de prova foi colhido o depoimento pessoal da parte 

Autora e inquirida uma testemunha.

A parte autora declarou que tem 59 anos de idade; mora no sol nascente 2 

há 06 anos; antes disso morava no sítio com seu marido, cuja profissão 

sempre foi lavrador, o qual nunca trabalhou em outro lugar; plantava roça 

de banana, milho, feijão, arroz; roça pequena, manual, sendo a única fonte 

de renda.

A testemunha, Benedito Marques de Campos, tem 80 anos de idade; 

conhece a autora um punhado de tempo; desde que conhece a autora ela 

planta roça; ora lavoura grande, ora pequena, mas sempre trabalhando na 

roça; roça era manual e sem empregados; de todo tempo que conhece a 

autora ela sempre trabalhou em atividade rural, inicialmente sendo ajudada 

pelo seu pai e depois do casamento pelo seu marido.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a parte autora não 

apresentou início de prova material da atividade agrícola, com exceção da 

certidão de casamento realizado em 12/05/1972.

Não há documentos anteriores ou posteriores sobre a atividade alegada.

Além da ausência de início de prova material, a prova oral produzida não 

corrobora à sua pretensão, já que o falecido esposo exerceu atividade 

urbana até a data do óbito e não há prova do alegado trabalho rural na 

propriedade de seu pai.

Destarte, não comprovado o exercício da atividade rural alegada, pelo 

prazo de 180 meses, até período imediatamente anterior ao requerimento 

administrativo ou ao implemento do requisito etário, não cabe a concessão 

do benefício pretendido, tornando imperiosa a improcedência do pedido.

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos veiculados na petição 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I do NCPC. Condeno a parte Autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do 

valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e 

observando o disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, vez que é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita.

Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, independentemente de 

ulterior despacho.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 323817 Nr: 20217-27.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXECTIS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 

S/A, MARJA CELINI PUGSLEY DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOHNAN AMARAL TOLEDO - 

OAB:OAB/MT 9.206

 Vistos,

Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico com pedido de 

liminar e antecipação de tutela ajuizada pelo Município de Várzea Grande 

em desfavor de Exectis Administração e Participações S/A, alegando, em 

síntese, que no término da gestão administrativa 2009/2012, foi editada e 

sancionada a Lei nº 3.822/12, autorizando receber em reversão a área 

descrita na matrícula imobiliária nº 75.975, do 1º Serviço Notarial e de 

Registros da Comarca de Várzea Grande e doar a referida área para a 

empresa Ré. Sustenta que tal doação foi celebrada sem observância aos 

comandos jurídicos de exigência da avaliação prévia, do interesse público 

devidamente justificado e/ou concorrência pública, além da ausência de 

parecer prévio da Procuradoria Geral do Município, em dissonância com a 

Lei nº 3.753/2012 e, ainda há impedimento legal para transferência de 

propriedade em ano eleitoral. Por fim, requer a nulidade da escritura 

pública de doação, com consequente cancelamento de seu registro junto 

ao cartório imobiliário.

Decisão indeferindo a tutela provisória de urgência, porém restou 

consignada a proibição de dispor do bem e realizar qualquer obra, reforma 

ou ampliação, dar destinação comercial ou alugar a terceiros, com 

consequente averbação na matrícula do imóvel.

Devidamente citada, a parte contrária apresentou contestação, 

impugnando todos os termos da inicial. Assinala que foram observados os 

requisitos autorizadores para o processo de doação, com prévio 

processo administrativo, restando caracterizado o interesse público em 

razão da expansão empresarial, geração de emprego e renda e aumento 

da arrecadação municipal, tendo sido aprovada e publicada a Lei nº 

3.833/2012.

Realizada audiência de conciliação, foi inquirida a testemunha do Município 

sendo ouvida como informante, tendo as partes requerido o julgamento 

antecipado da lide.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Em breve apanhado fático, tem-se que a controvérsia em apreço gira em 

torno do ato administrativo de doação de imóvel público para exploração 

de atividades comerciais em benefício da empresa Ré, em 06/12/2012, 

sem prévio procedimento licitatório, levado a efeito pelo então prefeito da 

municipalidade, Antônio Gonçalo Pedroso “Maninho” de Barros, com 

supedâneo na Lei Municipal nº 3.833/2012.

Pois bem, como cediço, na doação de bens imóveis a particulares é 

obrigatória a realização de licitação na modalidade de concorrência, com 

exceção feita a doação de imóveis residenciais já construídos no âmbito 

de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse 

social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública.

Trata-se de orientação positivada no artigo 17, inciso I, “f”, da Lei nº 

8.666/1993:

“Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à 

existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de 

avaliação e obedecerá às seguintes normas:

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da 

administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para 

todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia 

e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos 

seguintes casos:

b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da 

administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o 

disposto nas alíneas f, h e i;

f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de 

uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais 

construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de 

programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social 

desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública;”

Em síntese, os requisitos para a doação de bem imóvel público são:

a) interesse público justificado; b) autorização legislativa; c) avaliação 

prévia e d) licitação.

O interesse público, vale frisar, deve ser irrefutável, pois a doação é tida 

como excepcional. Configura, a violação de qualquer requisito, conduta 

ilegal, dilapidatória do patrimônio público. A autorização legislativa consiste 

na aprovação / pela Câmara Municipal ou Assembleia Legislativa do 

projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo, que inevitavelmente deve 

conter: a) perfeita identificação do imóvel a ser doado (localização e 

descrição exata); b) dados do donatário (beneficiado com a doação); c) 

fixação da utilidade a ser dada ao bem; d) rol enumerado dos deveres do 

donatário; e) nomeação do órgão público responsável pela fiscalização da 

implementação das obrigações; f) enumeração das hipóteses de reversão 

do imóvel ao patrimônio público.

Ressalte-se que as doações com ou sem encargo dependem de lei 

autorizadora que estabeleça condições para sua efetivação. Além disso, 

é necessária avaliação feita por perito habilitado ou órgão competente do 

ente público, que promoverá a identificação do bem e estabelecerá seu 

valor com base em pesquisas de mercado.

A licitação deve ser, em regra, na modalidade concorrência e deve 
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observar os requisitos estabelecidos na Lei nº 8.666/93. É possível 

inclusive a dispensa nos casos estabelecidos no art. 17 do referido 

diploma legislativo, com o interesse público devidamente justificado e que 

legitime a escolha dessa forma de alienação, podendo ser inexigível se 

não houver mais de um interessado no imóvel, como pode ocorrer em 

zonas industriais em fase de implantação.

A Lei específica deve, inclusive, conter os deveres do donatário, sob 

pena de reversão do imóvel ao Município.

De fato, no caso dos presentes autos, a área em questão seria “destinada 

a uma empresa de grande porte e que atualmente gera empregos e 

arrecada tributos” e “aumentar sua estrutura física e dobrando desta 

forma a capacidade tributária que será revertida em benefício dos 

munícipes e utilizando aquele espaço vago” (fl. 146), não se amolda às 

características acima preconizadas, não se enquadrando na hipótese de 

dispensa de licitação legalmente prevista no art. 17, inciso I, alínea “f”, da 

Lei nº 8.666/1993, de forma que, no caso concreto, a doação efetivada é 

nula vez que desprovida de demonstração de interesse público, 

autorização legislativa, avaliação prévia e abertura de procedimento 

licitatório, na modalidade concorrência.

Destaco que “o espaço vago” cuja doação fora realizada em regime de 

urgência pelo então Prefeito Interino (fl. 145), possui área total de 

87.217,96m² (oitenta e sete mil, duzentos e dezessete, noventa e seis). 

Vale recordar que o referido Prefeito exerceu tal cargo num curto período 

- 30/10/2012 à 31/12/2012, em meio a uma gestão tumultuada e crise 

político-administrativa no Paço Municipal.

E ainda, o servidor municipal ouvido como informante assinalou que a 

doação da referida área tanto para a empresa CSW, com ulterior reversão 

e nova doação para a empresa Requerida, foram realizadas sem prévia 

avaliação pelo setor competente, e que teve conhecimento tão somente da 

última doação quando da publicação da lei.

A inobservância de tais requisitos compromete a validade do suposto ato 

administrativo no tocante a doação, restando evidenciadas violações aos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e indisponibilidade, 

não podendo ser convalidado, ainda mais em sede judicial, com 

fundamento na Lei nº 2.824/2005 que dispõe de incentivos fiscais para 

empreendimentos econômicos que venham se estabelecer no Município, 

até porque também se exige aprovação de requerimento de isenção.

Também, tem-se outro impedimento legal que reforça a ilicitude do ato 

alienatório. Deveras, consta que a transferência da propriedade foi 

realizada em ano eleitoral, o que, nos termos do art. 73, §10º, da Lei nº 

9.504/97 (Lei das Eleições), é totalmente vedado, por violar, de forma 

reflexa, os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e probidade 

administrativa (arts. 5º, caput, e 37, caput, ambos da Constituição 

Federal), verbis:

“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as 

seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre 

candidatos nos pleitos eleitorais:

(...)

§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita 

de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto 

nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de 

programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no 

exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o 

acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.”

Ora, como se vê, a Lei nº 3.833/2012 aprovada pela Câmara Municipal e 

sancionada pelo Prefeito em 06/12/2012, porquanto, dentro do período 

eleitoral – eleições municipais, o que não é permitido por expressa 

vedação legal.

Nesse sentido, colaciono precedente deste E. Tribunal em caso análogo, 

vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL Nº 

10.129/14 DE 16.06.2014 – DOAÇÃO DE TERRENO PÚBLICO A ENTIDADE 

PRIVADA– ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 3º, INCISOS IV E V, 

10, INCISO I E 174, INCISO VI, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - 

AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO E AVALIAÇÃO PRÉVIA – VEDAÇÃO 

DE DOAÇÃO EM PERÍODO ELEITORAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

LEGALIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. A 

doação de bem público a particular é medida que deve atender a interesse 

público devidamente demonstrado, além de observar requisitos 

específicos, dentre os quais, autorização legal, avaliação prévia, nos 

termos do que preceitua o art. 17 da Lei 8.666/93. À evidência não se 

verifica qualquer interesse público na doação de uma extensa área 

urbana do Estado para a edificação da sede administrativa da entidade 

particular donatária cuja destinação não é voltada ao interesse social, 

econômico, filantrópico, além de que não houve avaliação prévia do 

imóvel, requisito também exigido para alienação de bem imóvel do poder 

público. Outrossim, é expressamente proibido, por vedação legal, a 

distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da 

Administração Pública em ano eleitoral, a teor do que determina o art. 73, § 

1º, da Lei 9.504/97 (Lei das Eleições). É notória a inconstitucionalidade da 

Lei Estadual nº. 10.129 de 16.06.14 por violar, às escâncaras, os artigos 

3º, IV e V; 10, I, e 174, VI, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 

96871/2014, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 

24/09/2015, Publicado no DJE 01/10/2015).

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo procedente o pedido inicial, no sentido de declarar a 

nulidade do ato administrativo de doação em favor da empresa Ré, da área 

descrita na matricula imobiliária nº 75.975, do 1º Serviço Notarial e de 

Registro da Comarca de Várzea Grande, com consequente anulação da 

escritura pública de doação, e determino a reintegração do imóvel ao 

patrimônio municipal. Condeno a parte Ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), de acordo com o art. 85, § 8º, do NCPC.

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso.

Havendo o trânsito em julgado, oficie-se ao 1º Serviço Notarial e de 

Registro desta Comarca, dando-lhe ciência desta e fiel cumprimento ao 

que foi determinado.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 413580 Nr: 18665-56.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTINO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOMINGUES DE GODOI 

NETO - OAB:160365 OAB/RJ, TAIS GONÇALVES MELADO - 

OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Autora, para manifestar nos autos, 

requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista 

o trânsito em julgado da sentença.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009483-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Observo o não preenchimento dos requisitos (arts. 319, incisos V, 

e 320 ambos do NCPC), de modo que DETERMINO que o procurador da 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, trazendo a 

certidão de dívida ativa - CDA. Anoto que o não atendimento referente aos 

artigos 319 e 320 do NCPC, implicará na extinção do processo (artigo 321, 

parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

tornem os autos conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1009486-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A L PERASSOLI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Observo o não preenchimento dos requisitos (arts. 319, incisos V, 

e 320 ambos do NCPC), de modo que DETERMINO que o procurador da 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, trazendo a 

certidão de dívida ativa - CDA. Anoto que o não atendimento referente aos 

artigos 319 e 320 do NCPC, implicará na extinção do processo (artigo 321, 

parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

tornem os autos conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009488-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. DE JESUS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Observo o não preenchimento dos requisitos (arts. 319, incisos V, 

e 320 ambos do NCPC), de modo que DETERMINO que o procurador da 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, trazendo a 

certidão de dívida ativa - CDA. Anoto que o não atendimento referente aos 

artigos 319 e 320 do NCPC, implicará na extinção do processo (artigo 321, 

parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

tornem os autos conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009500-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINO FILHO E OLIVEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Observo o não preenchimento dos requisitos (arts. 319, incisos V, 

e 320 ambos do NCPC), de modo que DETERMINO que o procurador da 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, trazendo a 

certidão de dívida ativa - CDA. Anoto que o não atendimento referente aos 

artigos 319 e 320 do NCPC, implicará na extinção do processo (artigo 321, 

parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

tornem os autos conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009502-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Observo o não preenchimento dos requisitos (arts. 319, incisos V, 

e 320 ambos do NCPC), de modo que DETERMINO que o procurador da 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, trazendo a 

certidão de dívida ativa - CDA. Anoto que o não atendimento referente aos 

artigos 319 e 320 do NCPC, implicará na extinção do processo (artigo 321, 

parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

tornem os autos conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009509-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONTATO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Observo o não preenchimento dos requisitos (arts. 319, incisos V, 

e 320 ambos do NCPC), de modo que DETERMINO que o procurador da 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, trazendo a 

certidão de dívida ativa - CDA. Anoto que o não atendimento referente aos 

artigos 319 e 320 do NCPC, implicará na extinção do processo (artigo 321, 

parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

tornem os autos conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009510-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PENSE-VET COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Observo o não preenchimento dos requisitos (arts. 319, incisos V, 

e 320 ambos do NCPC), de modo que DETERMINO que o procurador da 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, trazendo a 

certidão de dívida ativa - CDA. Anoto que o não atendimento referente aos 

artigos 319 e 320 do NCPC, implicará na extinção do processo (artigo 321, 

parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

tornem os autos conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009534-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO DAMACENA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Observo o não preenchimento dos requisitos (arts. 319, incisos V, 

e 320 ambos do NCPC), de modo que DETERMINO que o procurador da 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, trazendo a 

certidão de dívida ativa - CDA. Anoto que o não atendimento referente aos 

artigos 319 e 320 do NCPC, implicará na extinção do processo (artigo 321, 

parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

tornem os autos conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009536-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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REALCE COMERCIO PNEUS, RODAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Observo o não preenchimento dos requisitos (arts. 319, incisos V, 

e 320 ambos do NCPC), de modo que DETERMINO que o procurador da 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, trazendo a 

certidão de dívida ativa - CDA. Anoto que o não atendimento referente aos 

artigos 319 e 320 do NCPC, implicará na extinção do processo (artigo 321, 

parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

tornem os autos conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009540-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Observo o não preenchimento dos requisitos (arts. 319, incisos V, 

e 320 ambos do NCPC), de modo que DETERMINO que o procurador da 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, trazendo a 

certidão de dívida ativa - CDA. Anoto que o não atendimento referente aos 

artigos 319 e 320 do NCPC, implicará na extinção do processo (artigo 321, 

parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

tornem os autos conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009541-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M2 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Observo o não preenchimento dos requisitos (arts. 319, incisos V, 

e 320 ambos do NCPC), de modo que DETERMINO que o procurador da 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, trazendo a 

certidão de dívida ativa - CDA. Anoto que o não atendimento referente aos 

artigos 319 e 320 do NCPC, implicará na extinção do processo (artigo 321, 

parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

tornem os autos conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009543-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCICAR REPRESENTANTE DE TINTAS LTDA. - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Observo o não preenchimento dos requisitos (arts. 319, incisos V, 

e 320 ambos do NCPC), de modo que DETERMINO que o procurador da 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, trazendo a 

certidão de dívida ativa - CDA. Anoto que o não atendimento referente aos 

artigos 319 e 320 do NCPC, implicará na extinção do processo (artigo 321, 

parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

tornem os autos conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009553-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CANOANA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Observo o não preenchimento dos requisitos (arts. 319, incisos V, 

e 320 ambos do NCPC), de modo que DETERMINO que o procurador da 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, trazendo a 

certidão de dívida ativa - CDA. Anoto que o não atendimento referente aos 

artigos 319 e 320 do NCPC, implicará na extinção do processo (artigo 321, 

parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

tornem os autos conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009554-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J C M DE MENDONCA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Observo o não preenchimento dos requisitos (arts. 319, incisos V, 

e 320 ambos do NCPC), de modo que DETERMINO que o procurador da 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, trazendo a 

certidão de dívida ativa - CDA. Anoto que o não atendimento referente aos 

artigos 319 e 320 do NCPC, implicará na extinção do processo (artigo 321, 

parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

tornem os autos conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000028-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Observo o não preenchimento dos requisitos (arts. 319, incisos V, 

e 320 ambos do NCPC), de modo que DETERMINO que o procurador da 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, trazendo a 

certidão de dívida ativa - CDA. Anoto que o não atendimento referente aos 

artigos 319 e 320 do NCPC, implicará na extinção do processo (artigo 321, 

parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

tornem os autos conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000037-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Observo o não preenchimento dos requisitos (arts. 319, incisos V, 

e 320 ambos do NCPC), de modo que DETERMINO que o procurador da 
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parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, trazendo a 

certidão de dívida ativa - CDA. Anoto que o não atendimento referente aos 

artigos 319 e 320 do NCPC, implicará na extinção do processo (artigo 321, 

parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

tornem os autos conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000044-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. L. SOUZA REPRESENTACOES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Observo o não preenchimento dos requisitos (arts. 319, incisos V, 

e 320 ambos do NCPC), de modo que DETERMINO que o procurador da 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, trazendo a 

certidão de dívida ativa - CDA. Anoto que o não atendimento referente aos 

artigos 319 e 320 do NCPC, implicará na extinção do processo (artigo 321, 

parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

tornem os autos conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000041-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Observo o não preenchimento dos requisitos (arts. 319, incisos V, 

e 320 ambos do NCPC), de modo que DETERMINO que o procurador da 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, trazendo a 

certidão de dívida ativa - CDA. Anoto que o não atendimento referente aos 

artigos 319 e 320 do NCPC, implicará na extinção do processo (artigo 321, 

parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

tornem os autos conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020574-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro o pedido formulado pela parte Autora, para que seja 

realizada perícia médica com fim de determinar a extensão dos danos 

estéticos e morais causados à Autora. Nomeio como PERITA JUDICIAL a 

médica Dra. Michele Taques Pereira Baçan, CRM-MT 5752, que servirá, 

independentemente de compromisso, com finalidade de certificar eventual 

(in)capacidade laborativa da parte autora, devendo as partes no prazo de 

quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); 

indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, 

incisos I, II e III, do CPC). Observem as partes que deverão disponibilizar ao 

experto os documentos necessários, conforme possíveis solicitações. 

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 600,00 (trezentos e cinquenta 

reais), observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, os quais 

serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora ser 

beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os honorários 

periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o perito para 

designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o laudo, 

intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 477, §1º, 

do CPC). Não concordando o(a) perito(a) nomeado(a) em aguardar a 

expedição de ofício em seu favor, volva-se conclusos para nomear outro 

perito. Findo o prazo, com ou sem manifestação das partes, façam-se os 

autos conclusos para prosseguimento do feito, sem prejuízo de 

designação de audiência de instrução ou julgamento antecipado da lide. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001796-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO LUIS GAIVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende o 

Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Conversão em Aposentadoria por 

Invalidez. Decisão indeferindo a tutela provisória de urgência. Devidamente 

citada, a parte contrária apresentou contestação, impugnando todos os 

termos da inicial. Apresentada réplica à contestação. Laudo pericial. É o 

breve relato. Decido. A qualidade de segurado encontra-se devidamente 

comprovada. O laudo médico pericial atesta que a parte Autora é 

portadora de doença degenerativa em coluna lombar com limitação para 

atividade que exija esforço físico intenso – CID 10 M43.1 (espondolistese) 

e M51.3 (outra degeneração especificada de disco intervertebral), 

diagnosticada em 17/03/2015. Não é possível a cura, mas a estabilização 

clínica, por apresentar característica degenerativa, pode-se afirmar que 

apresenta evolução gradativa. A doença gera dores nos momentos de 

descompensação clínica ou seja ao realizar esforço físico intenso. 

Apresenta limitação para atividade laboral com esforço físico intenso. É 

suscetível de reabilitação profissional. O benefício legalmente previsto 

para a situação descrita, então, é o auxílio-doença. Frise-se que a parte 

Autora nasceu em 22/06/1963 (54 anos), não tendo, assim, idade 

avançada, o que poderia legitimar a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, ainda que a incapacidade parcial e 

permanente, pela probabilidade de ele ser reinserido no mercado de 

trabalho. Com relação ao termo inicial do benefício, segundo orientação 

jurisprudencial da Segunda Turma do TRF da 1ª Região e do Superior 

Tribunal de Justiça, será fixado da seguinte maneira: “a.1. Tratando-se de 

benefício não concedido pelo INSS, o auxílio-doença é devido a partir da 

data do início da incapacidade laboral, conforme data mencionada no laudo 

(art. 60, caput, 2ª parte, da Lei 8.213/91), ou da data da entrada do 

requerimento, quando requerido por segurado afastado por mais de 30 

(trinta) dias (art. 60, §1º, da Lei 8.213/91). a.2. Em se tratando de 

restabelecimento de auxílio doença, o termo inicial é a data em que aquele 

fora indevidamente cessado, uma vez que o ato do INSS agrediu direito 

subjetivo do beneficiário desde aquela data. Não havendo recurso da 

parte autora quanto à fixação de dies a quo de forma diferenciada, 

deve-se manter a data prevista no comando decisório, dada a 

impossibilidade de reformatio in pejus. a.3. Sendo a parte autora 

beneficiária do benefício de auxílio doença, a DIB para a aposentadoria por 

invalidez, será contada a partir do primeiro dia da cessação daquele; a.4. 

Não sendo a hipótese do art. 43, caput, da Lei 8.213/91, a data inicial será 

a do requerimento administrativo. a.5. Ausente a prévia postulação 

administrativa, a data inicial do benefício será a data da citação válida, 

independente do momento em que apresentado o laudo pericial em juízo 

(STJ 1ª SEÇÃO REsp 1369165/SP, DJe 07/03/2014 – julgado submetido ao 

rito do 543-C do CPC).” Em atenção aos §§ 8º e 9º do artigo 60 da Lei nº 

8.213/91, incluídos pela Lei nº 13.457 de 2017, não sendo possível, com 

base no laudo pericial, a fixação de prazo para a duração do benefício, em 

princípio ficará este ativo pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, nos 

termos da aludida legislação. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, julgo procedente, em parte, o 

pedido inicial, para condenar o INSS a restabelecer o auxílio-doença NB 

6095592015, com duração de 120 (cento e vinte dias), contados a partir 

da data desta sentença, sendo certo que a parte Autora poderá requerer 

junto ao INSS a prorrogação do benefício antes do término desse prazo, 

se permanecer inapta para o trabalho; pagar os atrasados do 

auxílio-doença desde o dia seguinte à DCB do NB 6095592015, até o 
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efetivo restabelecimento do benefício; deve a parte Autora se submeter 

aos procedimentos descritos no art. 101 da Lei nº 8.213/91, sob pena de 

suspensão do benefício. A correção monetária incidirá a partir do 

vencimento e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior 

liquidação de sentença. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Deixo de condenar a parte ré no 

pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme 

prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos 

honorários advocatícios, a despeito da iliquidez do débito (NCPC, art. 85, § 

4º, inc. II), fixo no percentual mínimo sobre valor da condenação (NCPC, 

art. 85, § 3º), a ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da 

causa e o trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de 

cálculo (NCPC, art.85, § 3º, inc. I a V). Deixo de determinar a incidência de 

tal verba sobre as prestações vencidas após a sentença (Súmula 111 do 

STJ). No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a 

instância “ad quem” para o exame do recurso. Deixo de determinar a 

sujeição da presente sentença ao reexame necessário, diante do 

reconhecimento da exceção do Art. 496, § 3º, I (1.000 salários mínimos de 

condenação para a União e as respectivas autarquias e fundações de 

direito público) do NCPC. Transitada em julgado a decisão, à parte autora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos termos 

previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000503-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENETE MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende o 

benefício de Aposentadoria por Idade Rural. Devidamente citada, a parte 

contrária apresentou contestação, impugnando todos os termos da inicial. 

Apresentada réplica à contestação. Em instrução foi ouvida a parte Autora 

e inquirida duas testemunhas arroladas pela parte Autora. Consta dos 

autos que a parte Autora apresentou o requerimento administrativo do 

benefício, NB 1761636267, que foi indeferido. É o relatório. Decido. De 

acordo com o art. 39, I, da Lei nº 8.213/91, o benefício da aposentadoria 

por idade é concedido mediante a comprovação da condição de 

trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia familiar, 

através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher. Conforme as provas documentais e testemunhais produzidas nos 

autos, a parte autora demonstrou possuir, à época da propositura da 

ação, 57 anos de idade, como se infere especialmente da sua carteira de 

identidade. Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade 

mínima indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de 

meses idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço deve ser 

de 180 meses, ou 15 (quinze anos), à luz do que prescreve o art. 142 c/c 

art. 143, da Lei nº 8.213/91, valendo registrar, a respeito desses outros 

requisitos, o entendimento jurisprudencial acerca do valor dado à prova 

testemunhal e aos indícios de prova documental sobre a atividade rural em 

regime de economia familiar. Afinal, a própria Lei Federal em apreço, em 

seu art. 55, § 3º, estabelece que a prova exclusivamente testemunhal não 

é meio hábil suficiente a embasar pedido de aposentadoria por idade de 

trabalhador rural, óbice também verificado na Súmula nº 149, do Superior 

Tribunal de Justiça. No caso em tela, restou evidenciado o início razoável 

de prova da atividade rurícola da parte autora no documento anexado com 

a peça primeira, sendo a sua Carteira do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais-VG, declaração da colônia de pescadores de VG; Declaração de 

exercício de atividade rural do Sindicato dos trabalhadores rurais de VG, 

documentos das terras do sogro onde residia e desempenhava o trabalho 

rural. A prova oral foi registrada em meio audiovisual, onde foram ouvidas 

a parte autora e duas testemunhas. A parte autora declara ter 57 anos de 

idade; sempre morou e trabalhou na roça; que antes de adoecer plantava 

mandioca nas terras do sogro, que a terra é pequena e nunca morou na 

cidade; que recebe pensão por morte rural de seu falecido esposo. A 

primeira testemunha, Admilson Clemente, declarou que tem 39 anos de 

idade; conhece a Autora e o falecido esposo dela, que plantava abóbora, 

mandioca, cria galinha nas terras do sogro; que a autora e seu falecido 

esposo não trabalharam na cidade. A segunda testemunha, Adão 

Rodrigues declara que conhece a Autora, que ela fazia doces e plantava 

mandioca e cana; faz uns 2 anos que o esposo da autora faleceu e 

pararam de fazer doce, que ela sempre trabalhou no sítio. Diante da prova 

material, bem como corroborada com a prova testemunhal, impõe-se, 

portanto, o acolhimento do pedido inaugural, assinalando-se que “o 

benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento 

administrativo (Lei nº. 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada à 

prescrição quinquenal. À míngua de requerimento administrativo, o termo 

inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento firmado pelo e. 

STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 

1369165/SP, publicado em 07/03/2014, sendo vedada a reformatio in 

pejus.” (TRF-1 - AC 0014013-33.2013.4.01.9199/MT, Rel. Juiz Federal 

Carlos Augusto Pires Brandão (Conv.), 1ª Turma, e-DJF1 p. 938 de 

12.09.2014). Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei nº 

8.213/91, c/c art. 201, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora nesta ação, 

condenando a parte ré a conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos 

termos do art. 48, § 1º, da referida Lei Federal, no valor de 01 (um) salário 

mínimo mensal, a partir da data do requerimento administrativo, bem como 

o abono anual previsto no art. 40 da respectiva Lei. A título de tutela 

antecipada e por entender que agora restaram preenchidos os requisitos 

legais para tanto, determino à autarquia previdenciária que proceda a 

imediata implantação do referido benefício em favor da parte requerente, 

sob pena de imposição de medidas necessárias ao efetivo cumprimento 

da ordem judicial. A correção monetária incidirá a partir do vencimento e 

juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de 

sentença. Sobre a condenação, deverão incidir juros moratórios aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por 

força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 

11.960/09 (ADIs nº 4357/DF e 4.425), deverá ser calculada com base no 

IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. Deixo 

de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a despeito da 

iliquidez do débito (NCPC, art. 85, § 4º, inc. II), fixo no percentual mínimo 

sobre valor da condenação (NCPC, art. 85, § 3º), a ser apurado em 

liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, 

atentando-se para as faixas de base de cálculo (NCPC, art.85, § 3º, inc. I 

a V). Deixo de determinar a incidência de tal verba sobre as prestações 

vencidas após a sentença (Súmula 111 do STJ). No mais, havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso. Deixo de determinar a sujeição da presente sentença 

ao reexame necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art. 

496, § 3º, I (1.000 salários mínimos de condenação para a União e as 

respectivas autarquias e fundações de direito público) do NCPC. Em 

obediência aos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, faço constar as 

seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Rozenete Maria da 

Silva; 1.a. CPF nº 650.812.341-68; 1.b. Nome da mãe: Adelina Maria de 

Jesus; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por idade rural; 3. Data 

inicial do Benefício: 09/05/2016 (data do requerimento administrativo); 4. 

Renda mensal inicial: 1 (um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Rua 

Curicaca, S/nº, Praia Grande, zona rural, Várzea Grande-MT. Data do 

início do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da tutela 

antecipatória. Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos 

artigos 534 e 535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001454-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA BORTOLOMEDI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA OAB - MT0014688A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria de Educação, Esporte e Lazer de Várzea Grande (IMPETRADO)

LANDOLFO LAZARO VILELA GARCIA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Autos n. 1001454-53.2016.811.0002 “Mandado de Segurança” Vistos. 

ANDREIA BARTOLOMEDI - ME, pessoa jurídica de direito privado 

devidamente qualificada nos autos, propôs o presente Mandado de 

Segurança em face do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, ESPORTE E LAZER DE VÁRZEA GRANDE-MT, qualificado nos 

autos, por meio do qual almeja anular o ato ilegal e abusivo consistente em 

sua inabilitação e desclassificação do certame alusivo ao Edital 36/2016, 

correspondente ao processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 

para a compra de produtos alimentícios destinados à merenda escolar, tais 

como carnes, pão, trigo, farinha, óleo, sal etc., em virtude da violação ao 

art. 30, II, da Lei 8.666/93, pelos fatos e fundamentos expostos na peça 

primeira. Segundo a impetrante, que se diz regida pela LC 123/2006 e 

merecedora de tratamento diferenciado dos demais concorrentes, em 13 

de junho de 2016 teve início a abertura da licitação com o recebimento das 

propostas, que prosseguiu em 21 de junho com a abertura das propostas 

e a disputa de preços por menor item, vindo ela a se sagrar vencedora 

nos itens 13, 14, 22, 32, 43 e 46 dos produtos de que trata o edital, mais 

precisamente “biscoito doce, biscoito salgado, coco ralado, polpa de fruta, 

carne bovina moída de 2ª congelada e carne suína cortada tipo cubo 

congelada”, conforme item 8.13 do edital. Afirmou ter sido reprovada em 

razão da vistoria realizada por nutricionistas, que desaprovaram o seu 

estabelecimento com amparo na RDC 275 e nas Portarias 326 e 368 do 

Ministério da Agricultura, normas que entende não ser aplicáveis no caso 

em tela, pois se referem a estabelecimentos produtores/industrializadores 

de alimentos e não a empresas comerciantes de produtos alimentícios, 

como é o seu caso. Argumentou, ainda, que o edital não previa que os 

licitantes fossem obrigatoriamente fabricantes de produtos ou 

industrializadores do gênero alimentício, conforme salientado no recurso 

administrativo interposto contra a decisão de sua reprovação. Por tais 

motivos, pugnou, em sede de liminar e com apoio nos documentos 

juntados, pela suspensão dos atos administrativos posteriores a sua 

inabilitação e, com fulcro no art. 49. § 2º, da Lei 8.666/93, no caso de já ter 

sido assinado o contrato pela Administração Pública, ppela declaração de 

nulidade desse contrato, sustentando o bom direito no fato de o objeto do 

contrato referir-se à entrega eventual e futura de produtos alimentícios 

para merenda escolar, amparando-se, ainda, no disposto no art. 37, XXI, 

da CF, no art. 44 da Lei Federal 8.666/93, e invocando a presença do 

periculum in mora no risco de ser impedida de continuar no presente 

certame. A inicial veio acompanhada de diversos documentos. A liminar foi 

indeferida. Em suas informações, a impetrada informou que depois de 

serem analisados os documentos de habilitação da empresa impetrante e 

emitido o laudo de reprovação das amostras pela Secretaria de Educação, 

o pregoeiro a desabilitou pelos seguintes motivos: reprovação do 

estabelecimento comercial após vistoria realizada pelo setor de nutrição 

da Secretaria Municipal de Educação; ausência de identificação dos 

produtos vendidos pela empresa emitente no atestado de capacidade 

técnica apresentado, bem como da indicação de assinatura no referido 

documento e também pelo fato de o atestado referir-se apenas à ausência 

de situações que desabonem a conduta da empresa, ao de que esta 

cumpriu com suas obrigações e ao de que não há objeção quanto à 

qualidade dos produtos e liberação da garantia, sem, contudo, mencionar 

qual tipo de produto a empresa vendeu, violando, assim, o item 10.5.1, do 

edital, que rege o certame. Afirmou, ainda, ter tentado contato com a 

escola que emitiu o aludido atestado, não logrando êxito, tendo em vista 

que o número de telefone constante do rodapé, segundo a pessoa que 

atendeu ao telefonema, pertence a uma residência. Mais adiante, depois 

de obter novos números junto à Seduc, também não obteve sucesso. Com 

as informações vieram diversos documentos. Instado a se manifestar, o 

Ministério Público foi contrário à concessão da segurança (Id. 2450122). É 

o relatório. Decido. Cumprido até aqui todo o procedimento previsto na Lei 

Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de segurança, 

valendo assinalar que o cerne da matéria trazida à apreciação judicial 

reside na análise acerca da apontada ilegalidade na inabilitação da 

impetrante em razão de sua reprovação pelo setor de nutrição da 

Secretaria de Educação e por não ter juntado com o atestado de 

capacidade técnica apresentado o tipo de produto vendido ao emitente, em 

flagrante violação aos itens 8.13.1 e 10.5.1 do edital referente ao 

processo licitatório ora em apreço. Como já mencionado na decisão que 

indeferiu o pleito liminar, verifica-se do item 8.13.1, que os licitantes 

deveriam entregar, dois dias após a disputa do lance da licitação, uma 

amostra de cada item, no formato, embalagem e unidade especificada em 

termo, e de mesma marca cotada na licitação, a fim de que fosse 

submetida à análise pelo setor de merenda escolar e posteriormente 

emitido o laudo conclusivo da análise, com a aprovação ou não dos 

produtos.”[1]. Inicialmente, para análise da questão, a despeito da 

alegação da impetrante de ser merecedora de tratamento diferenciado dos 

demais concorrentes por ser regida pela LC 123/2006, que institui o 

Estatuto Nacional de Microempresa e da Empresa de Pequenos Portes, 

cumpre assinalar que tal assertiva não se mostra pertinente à questão em 

análise, uma vez que um processo licitatório compreende, entre as suas 

finalidades, justamente a ideia de “competição, a ser travada 

isonomicamente entre os que preencham os atributos e aptidões 

necessárias ao bom cumprimento das obrigações que se propõem 

assumir” (destaquei), conforme ensina Celso Antônio Bandeira de Mello in 

“Curso de Direito Administrativo”, 28ª edição, Malheiros Editores, 2011, p. 

528, o que passa longe do tratamento diferenciado reivindicado pela 

impetrante, sendo certo que o “tratamento diferenciado e privilegiado” de 

que fala o art. 1º da Lei Complementar Federal 123/2006, não se aplica no 

presente contexto. Quanto à reprovação da concorrente/impetrante 

fundamentada na RDC 275/2002 (pg. 3-49 do paginador) e nas Portarias 

368/1997 e 326/1997 (pg. 50-69 do paginador), que se referem a 

estabelecimentos produtores e/ou industrializadores de alimentos, 

verifica-se estar correta a fundamentação adotada pela impetrada, vez 

que tais normas valem para quem produz e industrializa gêneros 

alimentícios. Com igual razão servem para estabelecimentos meramente 

comerciantes desses produtos, pois o dever de mantê-los acondicionados 

em ambientes adequados do ponto de vista higiênico se estende a todos. 

Assim, a postura adotada pela autoridade impetrada ao emitir laudo 

negativo, determinando a desclassificação da impetrante, após constatar, 

em vistoria no respectivo estabelecimento, que tal exigência não havia 

sido preenchida, reveste-se de legalidade, sobretudo pelo fato de que o 

edital previa, claramente, a análise dos produtos dos licitantes e a emissão 

de laudo conclusivo dessa análise como fator de aprovação e reprovação 

dos concorrentes. O que se verifica, na realidade, é que o impetrado 

cumpriu esse item do edital, não cabendo aqui ingressar no exame de 

mérito do laudo que apontou, como se vê dos autos, risco de 

contaminação dos alimentos armazenados, pois em se tratando de 

mandado de segurança, cuja prova do alegado deve vir com a petição 

inicial, em razão da via estreita da demanda, não cabe exame de provas. 

Cabe anotar, ainda, quanto ao item 10.5.1, do edital, que o comentado 

atestado técnico (pg. 174 do paginador) deveria comprovar “a aptidão 

para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em 

características com o objeto da licitação” (sic-destaquei), situação não 

observada pela concorrente, pois não consta, no referido documento por 

esta apresentado, o tipo de produto vendido à empresa emitente, segundo 

se infere da reprodução a baixo: “ATESTAMOS, para os devidos fins de 

direito, que não há contra a empresa Andrea Bartolomedi, com sede da 

rua 07, quadra 22, n. 25 – COHAB Dom Orlando Chaves, CEP 78.118-173, 

Cidade Várzea Grande, Estado MT, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

05.794.328/0001-40, fatos superveniente que desabonem sua conduta 

técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que 

cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto 

à qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia 

contratual junto à instituição financeira até a presente data.” Somem-se a 

isso as informações prestadas pela autoridade impetrada de que por meio 

de diversos números tentou contato telefônico com a escola (CDCE EE 

PROFª DIVA HUGUENEY DE SIQUEIRA BASTOS) emissora do atestado 

acima, inclusive naquele contido no rodapé do documento (3694-2740), 

porém não obteve êxito, motivando ainda mais o parecer negativo à 

habilitação. Cabe assinalar, por fim, que a interpretação das regras do 

edital em favor de um ou de outro concorrente não compete ao Judiciário, 

a quem cumpre apenas o dever de analisar a legalidade ou não do ato tido 
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como ilegal. Nesse sentido vem sinalizando a jurisprudência in verbis: 

“MANDADO DE SEGURANÇA – PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE 

PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 

JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E 

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES 

PENITENCIÁRIAS (MASCULINAS E FEMININAS) E DAS UNIDADES DO 

SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

PREGOEIRO QUE REALIZOU DILIGÊNCIAS PARA AVERIGUAR OS 

ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA APRESENTADOS PELAS 

LICITANTES – POSSIBILIDADE – PREVISÃO NO EDITAL – INABILITAÇÃO 

DA IMPETRANTE POR APRESENTAR ATESTADO DE CAPACIDADE 

TÉCNICA ASSINADO PELO DIRETOR DA CADEIA DE SINOP/MT – 

IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO DIRIMIDA ADMINISTRATIVAMENTE QUE 

APONTOU O SETOR CORRETO PARA EXPEDIÇÃO - PRETENSÃO DE 

DISCUTIR AS REGRAS DO EDITAL E O INDEFERIMENTO DO RECURSO 

ADMINISTRATIVO EM SEDE MANDAMENTAL – IMPOSSIBILIDADE – 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. Não cabe ao Judiciário 

interpretar as regras do Edital em favor de nenhum concorrente, apenas 

analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou a impetrante. Por outro 

lado, é evidente que o inconformismo com sua inabilitação prescinde, 

ainda, de dilação probatória, pois, se de um lado a impetrante alega 

regularidade na documentação apresentada, por outro a própria 

Administração admite a realização de diligências, que, ao final, atestam 

que o documento apresentado pela impetrante não é válido, ou seja, os 

fatos são controversos, o que não autoriza a discussão pela via 

mandamental.” (TJMT - MS 24720/2016 – Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Dra. Vandymara G. R. P. 

Zanolo, j. 16.9.2016, p. DJE 22.9.2016) Desta feita, restando demonstrado 

nos autos que a desabilitação da impetrante no pregão eletrônico ocorreu 

por violação às exigências previstas no edital não há se falar em direito 

líquido e certo a ensejar a concessão da segurança, não cabendo a este 

juízo interpretar os termos do edital de forma favorável a qualquer dos 

concorrentes, sobretudo quando as regras são claras, como no presente 

caso, como visto acima. Diante do exposto, denego a segurança, julgando 

improcedente o pedido formulado no Mandado de Segurança impetrado 

por Andrea Bortolomedi - ME contra ato praticado pelo Secretário Municipal 

de Educação, Cultura e Lazer de Várzea Grande, declarando extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar a impetrante nas custas e nos 

honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento 

no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição 

Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas e anotações de estilo e, em seguida, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. [1] “01 (uma) amostra de cada item, no 

formato, embalagem e unidade especificada neste termo, e de mesma 

marca cotada na licitação, após dois dias da disputa de lance da licitação, 

que será submetido à análise do Setor de merenda escolar, que 

posteriormente, emitirá o laudo conclusivo da análise, aprovando ou 

reprovando os produtos.” (destaquei).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009286-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA ROSA DE MORAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, tendo em vista 

que nesta fase processual ainda não se encontra presente o requisito da 

probabilidade do direito, que somente será evidenciado na fase instrutória, 

sobretudo em razão dos requisitos específicos exigidos para a concessão 

deste tipo de benefício, ressaltando que os documentos que instruem o 

pedido são insuficientes a demonstrar a alegada atividade rural exercida 

pela parte autora, dependendo, por isso, de prova judicial, o que se fará 

no decorrer da instrução. A jurisprudência é nesse sentido: "Exigindo a 

prestação jurisdicional pretendida a produção de provas no curso do 

processo, não se há de conceder a tutela antecipada, sob pena de restar 

caracterizado o cerceamento de defesa" (Ac. um.1ª Câm. Do TAMG, na 

Ap. 217.135-3, julgs. TAMG 65/85). III) Cite-se o réu para, no prazo legal, 

contestar o pleito. Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias 

previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias 

(art. 351, CPC), ressaltando que as partes manifestaram desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, conforme se infere da petição 

inicial, bem como do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, de 

31.3.2016, emitido pelo réu. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001993-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos. I) Cuida-se de “Ação Previdenciária c/c Antecipação de Tutela” 

proposta ROSA DA SILVA E SILVA, em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, autarquia federal, qualificada nos autos, 

na qual se objetiva, em síntese, o restabelecimento do auxílio-doença 

desde a data de sua cessação. Relata-se que a autora, por ser portadora 

de diversas patologias, dentre elas fratura da extremidade proximal da 

tíbia e gonartrose pós-traumática, não dispõe de condições físicas para 

trabalhar. Pede-se, assim, a concessão da antecipação de tutela. O 

pedido veio acompanhado de alguns documentos. É o relatório. Decido. 

Prevê o art. 300 do Novo Código de Processo Civil (CPC), que a tutela de 

urgência poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito ou para evitar um prejuízo grave ou irreparável 

enquanto dura o processo ou ao resultado útil deste. No caso dos autos, 

verifica-se que a inicial veio acompanhada de laudo médico atestando as 

enfermidades de que sofre a autora. Todavia, o INSS não a considerou 

incapacitada por longo prazo, concedendo o benefício apenas por um 

determinado período (Id. 5600302), o que significa dizer que a existência 

de conflito entre as conclusões das perícias médicas realizadas pelo 

INSS, contrárias à pretensão da requerente, afasta o requisito da 

probabilidade do direito, tendo em vista que a matéria só poderá ser 

desvendada através de produção de prova judicial que ateste a 

incapacidade laborativa da autora (TRF3 – Agravo de Instrumento 

594480/SP – rel. Des. Federal Fausto de Sanctis – Sétima Turma – 

2.10.2017 – publicação 17.10.2017). No mesmo sentido: "RECURSO 

AGRAVO INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

– AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – 

INEXISTENCIA DE PROVA PERICIAL COMPROBATÓRIA DA ALEGADA 

IMPOSSIBILIDADE DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE LABORAL – 

ATESTADO MÉDICO PASSADO POR FACULTATIVO PARTICULAR – 

DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO DE 

LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – AGRAVO IMPROVIDO. A 

concessão de antecipação de tutela deferindo benefício previdenciário do 

auxilio doença, necessita de comprovação através de perícia médica 

dotada de força probatória suficiente para comprovar a alegada 

impossibilidade de desempenho da atividade laboral por parte da 

segurada." (TJMT – Agravo de Instrumento 8305/2011 – rel. Des. Gilberto 

Giraldelli – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – 14.6.2011 – 

publicação 23.6.2011). Diante do exposto, não evidenciado o 

preenchimento dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da 

tutela, com fulcro no art. 294 do CPC, indefiro a tutela provisória. Defiro a 

gratuidade nos moldes pleiteados (art. 98 do CPC). II) Com fulcro no art. 

334 do CPC, designo para o dia 10 de abril de 2018, às 16h15min, a 

audiência de conciliação, devendo ser citado o réu dos termos da ação 

para, querendo, contestá-la. Alegando-se na peça de defesa qualquer 

das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no 

prazo de 15 dias (art. 351, CPC). Intimem-se as partes acerca da 

audiência assinalada acima, devendo constar também do mandado a 

observação de que o réu deverá ser citado da ação com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência da audiência designada, nos termos da parte 

final do art. 334, do CPC. II) Considerando a Recomendação Conjunta n. 

01/2015, do CNJ, no tocante à prova pericial em ações previdenciárias, 

determino, desde logo, a realização de prova pericial técnica, nomeando, 

com fulcro no art. 465 do CPC, o Dr. João Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), 

já cadastrado no Sistema AJC/CJF (Assistência Judiciária Gratuita 

Federal), a fim de atestar eventual deformidade de membro da parte autora 

e/ou incapacidade, cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação 
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do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente técnico e 

formular quesitos (§ 1º, art. 465, CPC). Deverá o senhor perito cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos 

formulados pelas partes, bem como apresentando o laudo correspondente 

na secretaria no prazo máximo de 10 dias após realização da perícia. 

Quanto aos honorários periciais, assinalo que, de acordo com a 

Resolução n. 305/2014, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre 

o cadastro e a nomeação de profissionais e o pagamento de honorários a 

advogados dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos 

de assistência judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da 

jurisdição federal delegada, a fixação dos honorários dos peritos, 

tradutores e intérpretes, observará os limites mínimos e máximos 

estabelecidos no anexo da referida resolução, podendo, o magistrado, em 

situações excepcionais, mediante decisão fundamentada, arbitrar 

honorários até o limite de três vezes o valor máximo previsto, que é de R$ 

200,00 (duzentos reais). No caso em estudo, flagrante é a verificação da 

excepcionalidade referida acima, visualizada no grau de especialização do 

Sr. Perito, na complexidade dos trabalhos, bem como na dificuldade de se 

encontrar profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, 

dado o pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo às partes 

e à prestação jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo 

questões previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade 

absoluta na tramitação dos feitos. Desse modo, dada a excepcionalidade 

do caso ora reconhecida, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), cabendo assinalar que a aludida resolução cumpre o 

disposto no inciso II, § 3º, do art. 95, do CPC, dispensando, assim, a 

aplicação da Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Designo 

para o dia 16 de março de 2018, à partir das 8h, nas dependências deste 

Fórum, mais precisamente na sala de convivência, a realização do ato, 

devendo ser intimadas as partes, seus advogados e eventuais 

assistentes técnicos para comparecimento, lembrando que a parte autora 

deverá trazer consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais 

recentes, para facilitar os trabalhos. Decorrido em branco o prazo de 10 

dias contados da intimação das partes e dos eventuais assistentes 

técnicos acerca do laudo pericial, requisite-se o pagamento dos 

honorários periciais através do AJC/CJF referido acima. Cientifique-se o 

Sr. Perito sobre o teor desta decisão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004158-39.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZEIA ALVES DOS SANTOS OAB - 031.849.201-60 (CURADOR)

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Redesigno a perícia médica para o dia 16 de março de 2018, a 

partir das 8h, nos moldes já ordenados no despacho de ID 3324462, tendo 

em vista a justificativa da ausência do autor na perícia médica 

anteriormente agendada (ID 7274379).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006386-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUZA DE PAULO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. I) Verifica-se da certidão Id. 11025360 que o réu, mesmo citado, 

não contestou o pleito. Por essa razão, declaro-o revel. Contudo, por se 

tratar de ente público municipal e versar a causa sobre direitos 

indisponíveis (art. 345, II, CPC), não há se falar em aplicação do art. 344 do 

CPC. II) Não havendo outras questões processuais pendentes a serem 

decididas dou por saneado o processo, fixando como ponto controvertido 

a comprovação da atividade rural desempenhada pela parte requerente no 

período exigido pela lei para fazer jus ao almejado benefício social. Em 

prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

10 de abril de 2018, às 16h, determinando, como meio de prova, o 

depoimento pessoal da parte autora e a inquirição das testemunhas 

indicadas. Intimem-se as respectivas partes e seus procuradores, 

devendo ser observada a norma contida no art. 455, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000288-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MARIA URTADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, tendo em vista 

que nesta fase processual ainda não se encontra presente o requisito da 

probabilidade do direito, que somente será evidenciado na fase instrutória, 

sobretudo em razão dos requisitos específicos exigidos para a concessão 

deste tipo de benefício, ressaltando que os documentos que instruem o 

pedido são insuficientes a demonstrar a alegada atividade rural exercida 

pela parte autora, dependendo, por isso, de prova judicial, o que se fará 

no decorrer da instrução. A jurisprudência é nesse sentido: "Exigindo a 

prestação jurisdicional pretendida a produção de provas no curso do 

processo, não se há de conceder a tutela antecipada, sob pena de restar 

caracterizado o cerceamento de defesa" (Ac. um.1ª Câm. Do TAMG, na 

Ap. 217.135-3, julgs. TAMG 65/85). III) Cite-se o réu para, no prazo legal, 

contestar o pleito. Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias 

previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias 

(art. 351, CPC), ressaltando que as partes manifestaram desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, conforme se infere da petição 

inicial, bem como do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, de 

31.3.2016, emitido pelo réu. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000349-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMEIRE ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Cite-se o réu dos termos da ação para, querendo, contestá-la. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000309-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DELI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos... Defiro a gratuidade nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cite-se 

o requerido para, querendo, contestar o pleito, no prazo legal. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte contrária no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). 

Várzea Grande-MT, 19 de janeiro de 2018. JONES GATTASS DIAS Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 237631 Nr: 17419-35.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL 

E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES AMERICA TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA DE 

MENDONÇA - OAB:11929/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS XAVIER 
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MACHADO - OAB:MS/7.676

 Vistos.

 I) Defiro o pedido formulado pela parte executada a fl. 115, 

devolvendo-lhe o prazo para eventual interposição de recurso, tendo em 

vista que, de fato, o processo estava em carga com a exequente desde a 

data de 17.7.2017, conforme se infere no sistema apolo.

 II) Intime-se a exequente para que junte aos autos nova guia, em branco, 

para pagamento, conforme determinado a fl. 112-v.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 247919 Nr: 7583-04.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA FIGUEIREDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14.241/MT, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Não se visualizando irregularidade nos documentos retro, defiro a 

habilitação dos herdeiros da autora, determinando a estes que 

compareçam junto ao INSS para formalizar o pedido administrativo, 

comprovando nos autos, nos moldes já ordenados nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 73005 Nr: 6249-42.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. F. DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA - 

OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARINO RODRIGUES DE 

ARRUDA - OAB:1754/MT

 Vistos...

Cumpra-se como requerido nas peças de fls. 227-229, renovando-se o 

ato de penhora "on line" e, caso inexitoso, penhore-se veículo 

eventualmente encontrados em nome do devedor, via sistema RENAJUD.

Na sequência, cumpra-se como requerido na peça retro, intimando-se a 

parte executada para constituir novo advogado no prazo de 15 (quinze) 

dias, em virtude da renúncia do profissional anteriormente contratado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 322542 Nr: 18965-86.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTO RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda (art. 3º, I, da Lei n. 7.603/2001). Por outro 

lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, com suporte 

na Súmula 111 do STJ e no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, levando-se em 

conta a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido pelo profissional e 

o razoável tempo exigido para os seus serviços.Deixo de recorrer, de 

ofício, em virtude de o direito aqui buscado não ultrapassar 1000 salários 

mínimos (art. 496, do NCPC).Em obediência aos termos do Provimento n. 

20/2008-CGJ, faço constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte 

beneficiária: Jacinto Rodrigues de Almeida; 1.a. CPF 171.643.891-87; 1.b. 

Nome da mãe: Maria Antônia de Almeida; 2. Benefício Concedido: 

Aposentadoria por idade rural; 3. Data inicial do Benefício: 4.9.2013 (data 

do ajuizamento da ação); 4. Renda mensal inicial: 1(um) salário mínimo; 5. 

Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da tutela 

provisória. Decorrido o prazo recursal, à parte autora para requerer o que 

de direito.Havendo apelação e apresentadas as contrarrazões, 

remetam-se os autos à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 329516 Nr: 25814-74.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL JOSE DE PINHO FAUSTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 À parte autora para, em 5 (cinco) dias, manifestar se há interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção por pagamento. Decorrido 

em branco o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 429861 Nr: 727-14.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO BISPO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 MAURO BISPO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Restabelecimento de Benefício por Acidente do Trabalho com Tutela 

Antecipada”, em face do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, 

pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça primeira, 

requerendo a implantação do benefício.

 Relatou ter sido incluído no calendário de pagamento dos beneficiários do 

INSS em 12.11.2014, depois de ter sido considerado incapacitado para o 

trabalho, tendo o benefício sido posteriormente negado, sob a exigência 

de nova perícia que, todavia, não foi realizada por falta de perito médico, 

requerendo, por isso, a antecipação dos efeitos da tutela.

 O pedido veio instruído com diversos documentos e a tutela antecipatória 

deferida na decisão de fls. 31-34.

 Depois de contestado o pleito e realizada a perícia médica judicial, o autor 

desistiu do pedido, informado estar aposentado por invalidez.

 Intimado para se pronunciar a respeito, o INSS foi favorável à pretensão.

 É a síntese do necessário.

Decido.

Diante da manifesta desistência da ação expressada na petição de fl. 

92-93 e por não ter o réu demonstrado discordância com o pedido, com 

fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, homologo a 

desistência e declaro extinto este feito sem resolução do mérito.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC, levando-se em conta 

a natureza da causa e o tempo exigido para o serviço do profissional.

Suspendo, porém, a cobrança, pelo período de 5 (cinco) anos por ser o 

autor beneficiário da justiça gratuita, conforme prevê o art. 98, § 3º, do 

CPC.

 Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, com 

fundamento no art. 496, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 88673 Nr: 10335-22.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: JOÃO JOSÉ MENDANHA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRA. IGNÊZ MARIA MENDES 

LINHARES - OAB:4.635MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora sobre eventual interesse no prosseguimento do 

feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção da execução por 

pagamento. Decorrido esse prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 90049 Nr: 11322-58.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SIQUEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELINE ZANCHET MIOTTO - 

OAB:5.754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIOMARCIO MAIA 

PINHEIRO - OAB:4093/MT

 Vistos.

 Intime-se a parte executada para, em 15 (quinze) dias, cumprir 

voluntariamente a condenação. Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 244197 Nr: 4951-05.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDNÉIA SILVANA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS ALESSANDRA MOREIRA 

PAZUCH - OAB:13.291/O - MT, MARCELO ANGELO DE MACEDO - 

OAB:MT/6811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11059, LUCIANO PORTUGUES - OAB:6365

 Vistos,

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES, qualificada nos autos, propôs, “Execução 

de Sentença” em face do Departamento de Água e Esgoto do Município de 

Várzea Grande – DAE, autarquia, igualmente qualificada, para que a parte 

ré efetuasse o pagamento de indenização a título de dano moral, bem 

como os honorários de sucumbência fixados em sentença.

A parte executada foi citada para opor embargos, coisa que não fez.

Em sequência foram expedidos Alvará Eletrônico e Requisição de Pequeno 

Valor, sendo estes, quitados, conforme se observa dos documentos 

juntados aos autos (fls. 187 e 192).

Intimada a parte exequente para se manifestar sobre o interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, nada se 

pronunciou a respeito, conforme atesta a certidão retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos o efetivo pagamento do débito exequendo, com 

fulcro no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA 

ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 247947 Nr: 7687-93.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SANTANA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando-se a peça de defesa, observa-se que o réu alega a 

prescrição quinquenal, cabendo assinalar que não há falar em prescrição 

das parcelas relativas aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da 

ação, tendo em vista que a decisão que cancelou a sentença primeira 

fixou previamente o termo inicial do benefício, caso seja concedido.

 Rejeito, pois, a preliminar.

 Não havendo outras questões processuais pendentes a serem decididas 

dou por saneado o processo, fixando como ponto controvertido a 

comprovação da atividade rural desempenhada pela parte requerente no 

período exigido pela lei para fazer jus ao almejado benefício social.

 Em prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 4 de abril de 2018, às 14h, determinando, como meio de prova, o 

depoimento pessoal da parte autora e a inquirição das testemunhas 

indicadas.

Intimem-se as respectivas partes e seus procuradores, devendo ser 

observada a norma contida no art. 455, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 251866 Nr: 11066-42.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em contestação, o réu alega a prescrição quinquenal. Todavia, não há se 

falar em prescrição, tendo em vista que a decisão superior que anulou a 

sentença já fixou a data inicial do benefício.

 Desta feita, não havendo outras questões processuais pendentes a 

serem decididas dou por saneado o processo, fixando como ponto 

controvertido a comprovação da atividade rural desempenhada pela parte 

requerente no período exigido pela lei para fazer jus ao almejado benefício 

social.

 Em prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 3 de abril de 2018, às 14h, determinando, como meio de prova, o 

depoimento pessoal da parte autora e a inquirição das testemunhas 

indicadas.

Intimem-se as respectivas partes e seus procuradores, devendo ser 

observada a norma contida no art. 455, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 335945 Nr: 4404-23.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILES MARIA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

À parte vencedora para, querendo executar a sentença no prazo de 15 

dias, sob pena de arquivamento do processo. Decorrido em branco o 

prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 346317 Nr: 12893-49.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELINA FERREIRA MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:OAB/MT 13.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 
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remuneratória devida aos servidores públicos municipais deverão ser 

apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 

475-C, II, do CPC, por óbvio, a execução deverá ser processada pelo rito 

do art. 509, I e art. 510, ambos do NCPC. Assim, nomeio o Sr. BENTO 

CASSIANO DE OLIVEIRA, Contador CRC/MT 1.940/0-2, para realização de 

perícia contábil, a fim de se comprovar inequivocamente a alegada perda 

salarial por parte das servidoras, com base nos dados e documentos 

apresentados nos autos, cabendo às partes, em 15 dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente 

técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, NCPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 429271 Nr: 349-58.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR BENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu 

procurador, propôs ação de “Execução Fiscal” em face de WALDIR 

BENTO DA SILVA, ante a existência de débitos, conforme certidão de 

dívida ativa.

Em despacho inaugural foi determinada a citação da parte executada e os 

demais atos executórios.

Na sequência, a exequente desistiu do feito em razão do cancelamento 

administrativo da CDA e pediu a extinção do processo.

É a síntese do necessário.

Decido.

De acordo com o art. 26, da Lei n. 6.830/80 “Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes”.

Desta feita, tendo a exequente desistido do feito, informando o 

cancelamento da CDA, conforme relatado acima, com fulcro no art. 775, 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Condeno o executado ao pagamento das custas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do proveito econômico obtido, conforme "Consulta Detalhada de 

Processo Tribunal Contas" (fl. 12-v), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

 Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 89507 Nr: 11088-76.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASEMIRO SAGAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Micheline Zanchet Miotto - 

OAB:5754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14103/MT

 Vistos...

Intime-se o executado para pagamento voluntário do débito exequendo no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo da multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da dívida (art. 523, CPC). Decorrido em branco o 

prazo, conclusos os autos para análise do pedido de penhora "on line".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 93296 Nr: 2964-70.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO VENÂNCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, DR. REYNALDO B. DA F. ACCIOLY JR - OAB:7581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valor 

depositado (fl. 216), intimando, após, a parte exequente para 

manifestação sobre o interesse do feito perante a eventual saldo 

remanescente no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por 

pagamento. Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 229567 Nr: 9758-05.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FATIMA ALVES DUARTE CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA MARIA CURVO - 

OAB:4254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

FATIMA ALVES DUARTE CINTRA, qualificada nos autos, propôs, 

“Execução de Sentença” em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, autarquia federal, igualmente qualificada, para que a parte 

ré implantasse o benefício concedido e efetuasse o pagamento das 

parcelas em atraso, bem como o pagamento dos honorários advocatícios 

fixados em sentença.

A parte executada foi citada para opor embargos, coisa que não fez.

Em sequência foram expedidos Precatórios e Requisição de Pequeno 

Valor, sendo estes, quitados, conforme se observa dos documentos 

juntados aos autos (fls. 321/322).

Intimada a parte exequente para se manifestar sobre o interesse no 

prosseguimento do feito por eventual saldo remanescente, sob pena de 

extinção da execução, nada se pronunciou a respeito, conforme atesta a 

certidão retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos o efetivo pagamento do débito exequendo, com 

fulcro no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA 

ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 248402 Nr: 8023-97.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO HENRIQUE TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido retro, cumpra-se como requerido, intimando-se o INSS 

para implantação do benefício, devendo a parte autora promover a 

execução da sentença, observando a norma contida no art. 534, do CPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 258366 Nr: 16439-54.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FERNANDES CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ - PREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I) Intime-se a parte requerida para, em 15 (quinze) dias, comprovar nos 

autos o cumprimento da sentença, com a correspondente implantação do 

benefício, sob pena de serem tomadas as providências cabíveis ao 

descumprimento da ordem judicial.

 II) Intime-se o autor para que execute a sentença no prazo de 15 (quinze) 

dias, observando a norma contida no art. 534, do CPC, tendo em vista que 

a implantação ou não do benefício não impede a execução das parcelas 

em atraso, uma vez que o benefício foi concedido com proventos 

integrais, segundo se infere da decisão de fl. 106-v.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 261963 Nr: 1305-50.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE ROSA DE SOUZA, DAVI ENEDINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DOS PASSOS 

CANONGIA - OAB:16196, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, JESUS 

VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:, SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - 

OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Analisando-se a peça de defesa, observa-se que o réu alega a 

prescrição quinquenal. Todavia, não há se falar no instituto da prescrição, 

tendo em vista que a decisão que anulou a sentença estabeleceu 

previamente o termo inicial do benefício como sendo a data do ajuizamento 

da ação.

 Rejeito, pois, a preliminar.

Não havendo outras questões processuais pendentes a serem decididas 

dou por saneado o processo, fixando como ponto controvertido a 

comprovação da atividade rural desempenhada pela parte requerente no 

período exigido pela lei para fazer jus ao almejado benefício social.

 Em prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 4 de abril de 2018, às 14h15min, determinando, como meio de prova, o 

depoimento pessoal dos herdeiros da parte autora e a inquirição das 

testemunhas indicadas.

Intimem-se as respectivas partes e seus procuradores, devendo ser 

observada a norma contida no art. 455, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 262810 Nr: 1565-30.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANICE BUENO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIK HALLEY MAGALHÃES - 

OAB:18.893/MT, MARCELO FERREIRA DE SOUZA - OAB:19503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Executada a sentença, os valores devidos foram adimplidos pela 

Autarquia Federal (INSS), consoante se observa dos documentos 

juntados aos autos.

Intimada a parte exequente para se manifestar sobre o interesse no 

prosseguimento do feito por eventual saldo remanescente, sob pena de 

extinção da execução, nada se pronunciou a respeito, conforme atesta a 

certidão retro.

É a síntese do necessário.

 Decido.

 Comprovado nos autos o efetivo pagamento do débito exequendo, com 

fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declaro extinta a 

execução.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P. R . I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 264734 Nr: 4418-12.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOMINGUES DE GODOI 

NETO - OAB:160365 OAB/RJ, TAIS GONÇALVES MELADO - 

OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Dada a imprescindibilidade da realização da audiência de instrução e 

julgamento, e considerando o decurso do prazo de 15 dias solicitado na 

peça retro para que fosse informado o atual endereço da parte autora, 

determino seja intimada a subscritora da peça retro para, em 15 dias, 

promover ato que lhe compete informando o paradeiro da parte autora, 

sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 298612 Nr: 19164-45.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RONALDO ROBSON DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante do teor do ofício retro, acerca da implantação do benefício, 

determino seja intimado o autor para regularizar a execução de sentença, 

observando o valor da RMI do benefício implantado, ouvindo-se, após, o 

INSS, conforme pretendido a fl. 145-v, fixando-se o prazo de 30 dias para 

eventual impugnação aos valores apresentados.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 298782 Nr: 19336-84.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MEZZOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) se manifestar sobre a 

impugnação retro. Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 330333 Nr: 26625-34.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO REUS BIASI - OAB:3478/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, manifestar sobre 

eventual interesse no prosseguimento feito, sob pena de extinção por 

pagamento. Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 338414 Nr: 6641-30.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - 

OAB:OAB/MT10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, se manifestar sobre 

eventual interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção por 

pagamento. Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 338795 Nr: 6950-51.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770/MT, LUCAS BERNARDINO - OAB:OAB/MT 12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, manifestar sobre 

eventual interesse no prosseguimento feito, sob pena de extinção por 

pagamento. Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 343396 Nr: 10584-55.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TANIA DE SOUSA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido retro, expeça-se o correspondente alvará para 

transferência do valor depositado a título de honorários de sucumbência. 

Após, aguarde-se o pagamento das demais ordens requisitórias já 

expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 382067 Nr: 28333-85.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PEDRO OSVALDO FRATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:11092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em execução de sentença, a parte exequente pede a intimação da 

executada para pagamento voluntário do débito, com fulcro no art. 523, do 

CPC, como se fosse possível a aplicação do referido instituto em 

execuções contra a Fazenda Pública. Todavia, cumpre assinalar que a 

norma aplicável ao caso é a do art. 534.

 Assim, determino seja intimado o exequente para regularização da 

execução, observando a normativa pertinente, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 442323 Nr: 7968-39.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO JOSÉ SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARIANA ZACARKIM BARÃO - 

OAB:MT 14955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - OAB:PROCURADORA

 Vistos...

Intime-se a subscritora da peça retro para emendar a peça retro, 

cumprindo rigorosamente o disposto no art. 534 e seguintes do Código de 

Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento 

do processo. Uma vez atendido o que ora se ordena, intime-se a Fazenda 

Pública para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos moldes previstos no art. 535 do referido instituto processual civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 102080 Nr: 11150-82.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IRONDINA JOSE DE ARAÚJO CORADINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DOS ANJOS - 

OAB:6658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

IRONDINA JOSÉ DE ARAÚJO CORADINI, qualificada nos autos, propôs, 

“Execução de Sentença” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, 

pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, para que a parte 

ré efetuasse a inclusão do adicional de insalubridade no percentual de 

40% (quarenta por cento) na folha de pagamento, bem como o pagamento 

dos honorários advocatícios fixados em sentença.

A parte executada foi citada para opor embargos, coisa que não fez.

Em sequência foram expedidos Precatórios e Requisição de Pequeno 

Valor, sendo estes, quitados, conforme se observa dos documentos 

juntados aos autos (fls. 205/206).

Intimada a parte exequente para se manifestar sobre o interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, nada se 

pronunciou a respeito, conforme atesta a certidão retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos o efetivo pagamento do débito exequendo, com 

fulcro no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA 

ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 270253 Nr: 10143-79.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELFINO LADEIRO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA 

- OAB:7495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 272792 Nr: 14854-30.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 
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- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RAFAEL CELINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CELINO DA SILVA - 

OAB:12961/MT, VALFRANIO BATISTA DA SILVA - OAB:14010/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILLIPE AUGUSTO 

MARQUES DUARTE - OAB:12.566/MT

 Vistos...

Reexaminando-se a decisão por força do agravo de instrumento 

interposto, tem-se que as razões recursais são insuficientes para 

desconstituir a fundamentação exposta na decisão recorrida, sobretudo 

pelo fato de que o agravante não trouxe qualquer fato novo que implique 

mudança do entendimento deste juízo. Assim, mantenho a decisão 

hostilizada, por seus próprios fundamentos.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 325443 Nr: 21828-15.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANCHES - 

OAB:3587-A/MT

 Intimar o Advogado Rafael Sanches (OAB/MT 3587-A), defensores do 

acusado Edivaldo Luiz daSilva, para comparecer na Audiência designada 

conforme fls.143, cujo teor e o seguinte: Vistos. Designo o dia 21 de 

fevereiro de 2018, às 17h00min, para continuação da audiência de 

Instrução e Julgamento..Int.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 374882 Nr: 22935-60.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO GALVÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vilson Batista de Assis - 

OAB:9222MT

 Intimar o advogado Vilson Batista de Assis (OAB/MT 9222), constituído 

pelo acusado Ronaldo Galvão da Silva, para comparecer na audiência de 

Instrução designada para o dia 21/02/2017 às 14h40min, conforme 

decisão de fls. 178, cujo teor é o seguinte: "Vistos. Designo a continuação 

da AIJ para o dia 21 de fevereiro de 2018, às 14h40min, para oitiva das 

testemunhas insistidas pelas partes e interrogatório do réu. Int".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 304091 Nr: 25042-48.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE REI DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264-MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:OAB-MT 

4978

 Intimar os Advogados Ivo Ferreira da Silva (OAB/MT 14264), e Marlon de 

Latorraca Barbosa (OAB/MT 4978), defensores do acusado José Rei de 

Campos, para comparecer na Audiência designada conforme fls.342, cujo 

teor e o seguinte: Vistos. Designo a continuação da AIJ para o dia 21 de 

fevereiro de 2018, às 15h10min, para oitiva das testemunhas insistidas 

pelas partes e interrogatório do réu.Int.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 338564 Nr: 6761-73.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY DE ALMEIDA CRISANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA CONCEIÇAO DA 

SILVA STABILITO ALBUÊS - OAB:4266/RO, LAURO GONÇALO DA 

COSTA - OAB:15304/MT

 Intimar o(s) Advogado(s) Lauro Gonçalo da Costa (OAB/MT 

15304),Daniely Martins Vasconcelos (OAB/MT 21617), Fabricio Costa 

Teixeira de Oliveira (OAB/MT 21274), Flavia Conceição da Costa Stabilito 

Albues (OAB/RO 4266), Silmara Enore de Morais Cortez (OAB/MT 19249) 

e Kaio Gabriel Pereira Gomes (OAB/MT19253-E), defensores do acusado 

Sidney de Almeida Crisanto, para comparecer na Audiência designada 

conforme fls.213, cujo teor e o seguinte: Vistos. Designo a continuação da 

AIJ para o dia 27 de fevereiro de 2018, às 14h50min, para oitiva das 

testemunhas insistidas pelas partes e interrogatório do réu.Int.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 350319 Nr: 16079-80.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAERSON JUNIOR ESPIRITO SANTO FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11.323-MT

 Intimar o(s) Advogado(s) Willian Marcos Vasconcelos (OAB/MT 11323), 

defensor do acusado Alaerson Junior Espirito Santos Feraz, para 

comparecer na Audiência designada conforme fls.217, cujo teor e o 

seguinte: Vistos. Designo a continuação da AIJ para o dia 01 de março de 

2018, às 15h10min, para oitiva das testemunhas insistidas pelas partes, 

devendo as testemunhas Geovane e Gislaine ser conduzidas 

coercitivamente e interrogatório do réu.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 520752 Nr: 24872-03.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO TIMOTEO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADVOCACIA AZEVEDO - OAB:

 Intimar o(s) Advogado(s) Edson Campos de Azevedo (OAB/GO 37420), 

defensor do acusado Sebastião Timoteo Monteiro, para comparecer na 

Audiência designada conforme fls.342, cujo teor e o seguinte: Vistos. 

Designo audiência para inquirição da testemunha para o dia 22 de 

fevere i ro  de  2018,  às  17h50min .Requ is i te (m) -se  a (s ) 

testemunha(s).Cientifique-se o MP e a Defensoria Pública.Oficie-se ao 

Juízo deprecante, informando-lhe acerca da data da audiência.Int.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 238999 Nr: 369-59.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBERSON TADEU RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA BORGES REIS - 

OAB:19942/O

 Intimar a(s)Advogada (s)Talita Borges Reis (OAB/MT 19.942/O) 

defensora do acusado EBERSON TADEU RODRIGUES DA SILVA, para 

comparecer na Audiência designada conforme fls. 135, cujo teor e o 

seguinte: "Vistos.Designo a AIJ para o dia 27 de fevereiro de 2018, às 

15h50min, com o cumprimento do art. 411, § 8º, do CPP, com oitiva de 

todas as testemunhas presentes, independente da suspensão da 

audiência, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no caput do 

referido artigo.Int."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 252012 Nr: 17300-40.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUITER MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:OAB/MT 6833

 Intimar o advogado Joel Feliciano Moreira (OAB/MT 6833), defensor do 

acusado Ruiter Martins de Souza, para trazer as testemunhas 

FRANCISCO DEL ROSARIO, CELIO MARTINS E ANA CLEIDE SALES na 

audiência designada para dia 21/02/2018 às 15h50min. conforme afirmado 

expressamente as fls. 177.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 337283 Nr: 5620-19.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUANEIS GONSALVES DOS REIS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15.304/MT

 Intimar o(s) Advogado(s) Lauro Gonçalo da Costa (OAB/MT 15304) e 

Flavia Conceição da Sulva Stabiliro Albues (OAB/RO 4266), defensor do 

acusado Juaneis Gonsalves dos Reis Junior, para comparecer na 

Audiência designada conforme fls.173, cujo teor e o seguinte: Vistos. 

Designo o dia 28 de fevereiro de 2018, às 15h10min, para continuação da 

audiência de Instrução e Julgamento. Int.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 347290 Nr: 13678-11.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDINEI DE ARRUDA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RAIMUNDO ALEGRIA 

- OAB:17.139

 Intimar o(s) Advogado(s) Marcio Raimundo Alegria (OAB/MT 17139), 

defensor do acusado Cidinei de Arruda Souza, para comparecer na 

Audiência designada conforme fls.156, cujo teor e o seguinte: Vistos. 

Designo a continuação da AIJ para o dia 27 de fevereiro de 2018, às 

15h20min, para oitiva das testemunhas insistidas pela acusação e 

interrogatório do réu.Int.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 431992 Nr: 2138-92.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GARCIA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a(s)Advogadas(s) Mariney Fátima Neves (OAB/MT 10.737), 

defensora do acusado João Garcia Neto, para comparecer na Audiência 

designada conforme fls.136, cujo teor e o seguinte:" (...) Designo AIJ para 

o dia 28 de fevereiro de 2018, às 14h00min, com o cumprimento do art. 

411, § 8º, do CPP, com oitiva de todas as testemunhas presentes, 

independente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a 

ordem estabelecida no caput do referido artigo.Int.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 519701 Nr: 24309-09.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(s) Advogado(s) Vania dos Santos (OAB/MT 11.332), defensor 

do acusado Mario da Silva Neto, para comparecer na Audiência designada 

conforme fls.24, cujo teor e o seguinte: Vistos. Designo audiência para 

inquirição da testemunha para o dia 22 de fevereiro de 2018, às 

17h30min.Requisite(m)-se a(s) testemunha(s).Cientifique-se o MP e a 

Defensoria Pública.Oficie-se ao Juízo deprecante, informando-lhe acerca 

da data da audiência. Int.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 520077 Nr: 24518-75.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(s) Advogado(s) Abraão Lincon de Laet (OAB/MT 6200), 

defensor do acusado Mario da Silva Neto, para comparecer na Audiência 

designada conforme fls.09, cujo teor e o seguinte: Vistos. Designo 

audiência para inquirição da testemunha para o dia 22 de fevereiro de 

2018, às 17h20min.Requisite(m)-se a(s) testemunha(s).Cientifique-se o MP 

e a Defensoria Pública.Oficie-se ao Juízo deprecante, informando-lhe 

acerca da data da audiência. Int.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 522529 Nr: 25812-65.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(s) Advogado(s) Marcos Bodstein Villaça Filho (OAB/MT 19216), 

defensor do acusado Bruno Oliveira da Silva, para comparecer na 

Audiência designada conforme fls.11, cujo teor e o seguinte: Vistos. 

Designo audiência para inquirição da testemunha para o dia 30 de janeiro 

de 2018, às 17h20min.Cientifique-se o MP e a Defensoria Pública.Oficie-se 

ao Juízo deprecante, informando-lhe acerca da data da audiência. Int.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 333219 Nr: 1849-33.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILVERSON MARQUES DE ARRUDA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085/MT

 Intimar o(s) Advogado(s) Jairo Souza da Silva (OAB/MT 16085), defensor 

do acusado WILVERSON MARQUES DE ARRUDA MOREIRA, para 

comparecer na Audiência designada conforme fls.161, cujo teor e o 

seguinte: Vistos. Designo a continuação da AIJ para o dia 27 de fevereiro 

de 2018, às 14h00min, para oitiva das testemunhas insistidas pela 

acusação e interrogatório do réu.Int.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 424243 Nr: 24220-54.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR ALEXANDRE SILVA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI 

- UNIVAG - OAB:12.120, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - UNIVAG - 

OAB:4.062

 I – Intime-se o Réu para o comparecimento na audiência de justificação, a 

qual designo para a data de 29/01/2018, às 14 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 373112 Nr: 21640-85.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S/A, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO LUCAS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284-OAB-MT

 I – Designo para o dia 07/02/2018, às 14:15 horas, a audiência de 

instrução (CPP, art. 411).

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 309828 Nr: 5850-95.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOMAR GONÇALO DE CAMPOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Denunciado(a): Diomar Gonçalo de Campos Souza, Cpf: 

000.000.000-00, Rg: 23294230 SSP MT Filiação: Denizar Benedito de 

Sousa e Luiza Clara Romana de Campos, data de nascimento: 10/01/1993, 

brasileiro(a), natural de Poconé-MT, convivente, servente de pedreiro, 

Endereço: Rua Louro N°24, Quadra 19, Bairro: Mapim, Cidade: Várzea 

Grande (65) 9235-0461/9297-9840-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:OS DENUNCIADOS ESTAO INCURSO NO ART 12, E ART 

16, INCISO I ,DA LEI 10826/03 C/C ART 69 ,DO CP

Decisão/Despacho:O réu DIOMAR apresentou Defesa Preliminar à fls. 77.

Durante a instrução processual foi ouvida a testemunha JOSIMAR 

SOARES DE QUEIROZ e interrogado o Réu (fls. 192/194), sendo todas as 

declarações gravadas em áudio e vídeo.

À fls. 161 foi determinado o desmembramento do feito no que tange ao réu 

DENIZAR.

Em memoriais finais o Ministério Público requereu a condenação do Réu 

nos termos da denúncia (fls.199/203).

A Defesa, por sua vez, requereu que seja julgada parcialmente 

procedente a denúncia, reconhecendo-se as atenuantes da confissão e 

da maioridade relativa (fls. 204/208).

É O RELATÓRIO, DECIDO FUNDAMENTADAMENTE.

O Réu foi denunciado pela prática dos delitos tipificados nos artigos 12 e 

16, I, da Lei nº 10.826/03.

“Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou 

munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, 

ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável 

legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.”

“Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em 

depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, 

empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou 

munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar:

 Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:

I – suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação 

de arma de fogo ou artefato...”

Os crimes pelos quais o réu foi denunciado tem como vítima a sociedade, 

visto que o bem jurídico tutelado pela Lei 10.826/03 (Estatuto do 

Desarmamento) é a incolumidade pública, que tem por intuito proteger o 

direito à vida, à integridade corporal, e, com isso, garantir a segurança do 

cidadão em todos os aspectos, tendo o Estado o dever de coibir condutas 

nocivas.

A materialidade está demonstrada nos autos através do Laudo Pericial, já 

que os peritos concluíram que “ apenas uma das armas questionadas (o 

revólver), no estado em nos foi enviada, apresenta-se eficiente para a 

produção de disparos com produção tiro. A munição se mostra eficiente, 

com produção de tiro” (sic- fls. 60).

Sobre o referido revolver esclarece a perícia: “arma com duas gravações 

de numeral serial suprimidas intencionalmente por raspagem, porém com 

uso de método físico/químico/metalográfico foi possível revelar a 

numeração serial suprimida.” (sic- fls. 59).

No que tange à carabina consta do Laudo Pericial que foi observada “a 

ausência do carregador e de peças do ferrolho. Não há como efetuar 

disparos com esta arma sem a presença de todas as peças do conjunto 

do ferrolho. No estado em que fora encaminhada, esta arma é ineficiente.” 

(sic- fls. 59).

Insta salientar, entretanto que, no que tange ao disposto no art. 16 da Lei 

nº 10.826/03, é entendimento já assente na jurisprudência pátria que o tipo 

penal tem por objeto jurídico a ser protegido a segurança pública, em todas 

as suas nuances, colocada em risco com a posse ou porte de arma, 

acessório ou munição à revelia do controle estatal. De forma que não é 

exigido, para sua configuração, resultado naturalístico ou efetivo perigo de 

lesão, neste caso consubstanciado na eficiência da arma.

 Destarte, basta a prática das condutas que caracterizem os crimes de 

porte ou posse de arma de fogo, munição ou acessório, de uso permitido 

ou restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para 

que se reconheça a ocorrência do tipo penal. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 16 

DA LEI N. 10.826/2003. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA INCAPAZ DE 

EFETUAR DISPAROS, SEGUNDO LAUDO PERICIAL. CARTUCHOS 

DEFLAGRADOS. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. CRIME DE MERA 

CONDUTA. TIPICIDADE CONFIGURADA. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO 

ABSOLUTÓRIO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 

[...] 2. Constata-se, da análise do tipo penal (art. 16 da Lei n. 10.826/2003), 

que a lei visa proteger a incolumidade pública, transcendendo a mera 

proteção à incolumidade pessoal, bastando, para tanto, a probabilidade de 

dano, e não a sua efetiva ocorrência. Trata-se, assim, de delito de perigo 

abstrato, tendo como objeto jurídico imediato a segurança pública e a paz 

social, bastando para configurar o delito o simples porte de arma de fogo. 

3. Faz-se irrelevante aferir a eficácia da arma, apreender sua munição ou 

verificar se os cartuchos em seu interior estariam deflagrados para a 

configuração do tipo penal, que é misto-alternativo, em que se 

consubstanciam, justamente, as condutas que o legislador entendeu por 

bem prevenir, seja ela o simples porte de munição ou mesmo o porte de 

arma desmuniciada ... “ (AgRg no REsp 1460899/MG, Rel. Ministro 

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2014)

O réu DIOMAR, quando de seu interrogatório em Juízo, confessou a 

prática do delito:

 “...Que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; Que as duas 

armas, a espingarda e o revólver, lhe pertenciam; Que DENIZAR é seu pai 

e estava na casa dele; Que estas armas eram para sua segurança, pois 

não fica sem arma na rua; Que ambas foram encontradas em seu quarto; 

Que não trabalhava na época dos fatos; Que não roubou as armas, 

porém, eram suas, não de seu pai...”

A corroborar sua confissão estão as declarações de seu pai, DENIZAR 

BENEDITO DE SOUZA, também denunciado nestes autos, quando ouvido 

perante a Autoridade Policial:

“...Que o interrogando afirma que autorizou os policiais a entrarem em sua 

casa, ou seja, entraram em seu quarto e não encontraram nada, em 

seguida foram para o quarto do DIOMAR onde encontraram um revolver 

calibre 38, com 06 munições, uma espingarda calibre 22 e uma faca; Que 

o interrogando afirma que não sabia das armas apreendidas no quarto de 

DIOMAR; Que o Interrogando afirma que o quarto do DIOMAR é separado 

do seu; Que o Interrogando afirma que nem viu seu filho DIOMAR sair do 

quarto porque estava dormindo; Que o Interrogando afirma que nenhuma 

dessas armas são de sua propriedade...Que o Interrogando afirma que 

seu filho DIOMAR é ex-presidiário, já tem umas quatro passagens pelo 

presídio...”

Em Juízo declarou o PM JOSIMAR SOARES DE QUEIROZ:

 “Que no dia dos fatos havia recebido uma denúncia de que um indivíduo 

havia atirado ou roubado (não se lembra bem) um policial no Bairro Mapim; 

Que lhes fora informado o endereço aproximado de onde esse indivíduo 
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poderia ser encontrado; Que seguindo as informações chegaram até a 

residência indicada na denúncia; Que chamaram ali e foram atendidos por 

um senhor, não sabendo dizer o nome deste, se Diomar ou Denizar; Que 

informou a este senhor que tinham uma denuncia que ali havia um cidadão 

que tinha praticado um crime contra policial, tendo ele permitido a entrada 

da guarnição; Que a guarnição, ao efetuar a revista no local, encontrou as 

armas; Que não presenciou o momento em que as armas foram 

encontradas...”

Não resta dúvida, pois, de que o Réu, efetivamente, possuía em sua 

residência as armas e munições apreendidas, sem a devida autorização, 

conforme se pode observar das provas carreadas aos autos, 

especialmente da confissão deste.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

a denúncia para CONDENAR nas penas do artigos. 12 e 16, I, da Lei nº 

10.826/03, o réu DIOMAR GONÇALO DE CAMPOS SOUZA, brasileiro, filho 

de Luzia Clara Romana e Denizar Benedito de Souza, nascido aos 

10/01/1993, natural de Poconé/MT.

I - DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu já não é 

primário e tem maus antecedentes.

Sobre a personalidade do Réu nada há nos autos capaz de influenciar na 

aplicação da pena.

 Sobre sua conduta social não foram juntadas informações capazes de 

influenciar na aplicação da pena.

A culpabilidade se mostrou normal para o tipo penal em comento.

No que se refere às consequências do crime situam-se dentro 

normalidade.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

02 (dois) anos de detenção (art. 12, da Lei nº 10.826/03).

Tendo o réu confessado a prática do crime e sendo ele menor de 21 anos 

à época do crime, atenuo a pena em 01 ano.

Sendo o Réu reincidente, agravo a pena em 06 (seis) meses, resultando 

esta em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e, diante da 

inexistência de qualquer outra causa modificadora, torno-a definitiva, 

fixando regime aberto para seu cumprimento.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da 

precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor 

correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).

II - DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 16, I, DA LEI Nº 10.826/03:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu já não é 

primário e tem maus antecedentes.

Sobre a personalidade do Réu nada há nos autos capaz de influenciar na 

aplicação da pena.

 Sobre sua conduta social não foram juntadas informações capazes de 

influenciar na aplicação da pena.

A culpabilidade se mostrou normal para o tipo penal em comento.

No que se refere às consequências do crime situam-se dentro 

normalidade.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

04 (quatro) anos de reclusão (art. 16,I, da Lei nº 10.826/03).

Tendo o réu confessado a prática do crime e sendo ele menor de 21 anos 

à época do crime, atenuo a pena em 01 ano.

Sendo o Réu reincidente, agravo a pena em 06 (seis) meses, resultando 

esta em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, diante da 

inexistência de qualquer outra causa modificadora, torno-a definitiva, 

fixando regime aberto para seu cumprimento.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da 

precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor 

correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).

Decreto o perdimento das armas e munições apreendidas na forma 

disposta no art. 91, II, a do CP. Remetam-nas ao Exército Brasileiro, 

juntando-se nos autos o comprovante de recebimento. Comunique-se à 

diretoria do Forum.

Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas processuais em razão 

de ser defendido pela Defensoria Pública, o que evidencia sua 

hipossuficiência.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, II da CF e expeça-se a carta de guia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 09 de novembro 2017.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 372884 Nr: 21487-52.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER PATRICK SAMPAIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402 MT

 I – Designo para o dia 05/02/2018, às 15:10 horas, a audiência de 

instrução (CPP, art. 411).

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 379282 Nr: 26226-68.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GONÇALVES DE ARAÚJO, 

MATHEUS ERICK DE ARRUDA JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jaqueline moreira martins 

pacheco - OAB:10.402

 I – Designo para o dia 07/02/2018, às 13:30 horas, a audiência de 

instrução (CPP, art. 411).

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 481104 Nr: 2573-32.2017.811.0002

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA, GISELLA CRISTINA 

KNEIP ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA, ALEX 

VIEIRA PASSOS, MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - 

OAB:6960/MT, GISELLA C. K. ROSA SILVA - OAB:9.587, GISELLA 

CRISTINA KNEIP ROSA SILVA - OAB: 9.587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAELA PASSOS SILVEIRA 

BUENO - OAB:20891/O, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - 

OAB:14974/O

 I - As partes pelo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, para apresentação 

de Memoriais, após, venham-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 320192 Nr: 16583-23.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELYPE ANTONIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO FERNANDO PÉCORA DE 

AMORIM - OAB:17695

 I – Designo para o dia 09/022018, às 15:50 horas, a audiência de 

suspensão condicional do processo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 330886 Nr: 27174-44.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FLAVIO PORTO CASTRO JUNIOR, MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA APARECIDA MARCHETE DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:, 

VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR FONTES 

ASSUMPÇÃO - OAB:13279, Luiz Carlos de oliveira Assumpção 

Junior - OAB:7021/MT

 I – Designo para o dia 1°/02/2018, às 14:30 horas, a audiência de 

instrução (CPP, art. 411).

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 389710 Nr: 5191-18.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERALDO LEITE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:15547

 I – Designo para o dia 08/02/2018, às 13:30 horas, a audiência de 

instrução (CPP, art. 411).

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 485920 Nr: 5586-39.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIR LUIZ ROSSETE, ALEF MOREIRA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Clair Luiz Rossete Filiação: Ana Bassanezi Rossete, 

data de nascimento: 02/03/1955, brasileiro(a), natural de Várzea 

grande-MT, solteiro(a), comerciante, Endereço: Avenida Manoel Henrique 

Pereira, Bairro: Jardim dos Estados, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 

05-07.Resumo final da inicial: (...) Destarte, o Ministério Público Estadual 

Denuncia Alef Moreira de Oliveira e Clair Luiz Rossete como incursos no 

artigo 243 da Lei 8.069/90. Por esta razão, requer seja recebida e autuada 

a presente denúncia, sejam os denunciados citados para que apresentem 

defesa escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito nos 

seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das 

testemunhas abaixo arroladas e interro9gatório, até final sentença 

condenatória com a determinação, se for o caso, do valor mínimo devido à 

vítima a título de indenização por eventuais prejuízos experimentados. 

Caso os denunciados não sejam encontrados para serem citados nos 

endereços declinados nos autos, requer seja expedido ofício à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso a fim de 

constatar acerca de eventual prisão dos denunciados e, emk não havendo 

sucesso, a aplicação do disposto no artigo 361 do Código de Processo 

Penal.

Decisão/Despacho:DECISÃO

I – Em face da certidão negativa de citação do Réu CLAIR, bem como da 

informação de que ele não está preso em nenhuma das unidades 

prisionais do Estado, citem-no por edital.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 494432 Nr: 10728-24.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO VILERIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Sebastião Vilerio da Silva Filiação: Não Consta e Rosa 

Pereira da Silva, data de nascimento: 21/01/1982, brasileiro(a), natural de 

Barras-PI, solteiro(a), desempregado, Endereço: Rua 25,, Bairro: Vitória 

Régia, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 05-07. 

Resumo final da inicial: (...) Diante do exposto, bem como de tudo mais que 

dos autos consta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia 

Sebastião Vilerio da Silva, como incurso no artigo 155, "caput", do Código 

Penal, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, razão pela qual requer a 

instauração da competente Ação Penal, citando-o para se ver processar, 

devendo ao final ser condenado, e intimando, na ocasião oportuna, as 

pessoas abaixo arroladas. Em não sendo encontrado nos endereços 

constantes dos autos de inquérito policial, desde já fica requerida a 

consulta junto ao "Portal do Magistrado", a fim de colher informações de 

outros endereços registrados em nome do denunciado. Por oportuno, em 

restando inexitosa a pesquisa acima mencionada, requer seja determinada 

a citação por edital, na forma do que dispõe o artigo 361, do Código de 

Processo Penal.

Decisão/Despacho:DECISÃO

I – Em face da certidão negativa de citação do Réu, bem como da 

informação de que ele não está preso em nenhuma das unidades 

prisionais do Estado, citem-no por edital.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 509521 Nr: 18746-34.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILBENE ANTONIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Cilbene Antonia de Souza, Rg: 10536736 SSP MT 

Filiação: Emilia Helena de Souza e Floriano Peixoto Rodrigues de Arruda, 

data de nascimento: 28/10/1974, brasileiro(a), natural de Guapore-MT, 

convivente, do lar, Endereço: Rua Manoel João de Arruda 278, Bairro: 

Figueirinha - Setor 1, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 05-07. 

Resumo final da inicial: (...) Em assim sendo, o Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso oferece Denúncia em desfavor de Cilbene Antônia de 

Souza, como estando incursa no artigo 14, da Lei nº 10.826, de 22 de 

dezembro de 2003, razão pela qual requer a instauração da competente 

Ação Penal, citando-a para se ver processar, devendo ao final ser 

condenada, e intimando, na ocasião oportuna, as pessoas abaixo 

arroladas, a fim de que compareçam para prestarem depoimento. Em não 
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sendo encontrada no endereço constante dos autos de inquérito policial, 

desde já fica requerido a consulta junto ao "Portal do Magistrado", a fim de 

colher informações de outros endereços registrados em nome da 

denunciada. Por oportuno, em restando inexitosa a pesquisa acima 

mencionada, requer seja determinada a citação por edital, na forma do que 

dispõe o artigo 361, do Código de Processo Penal.

Decisão/Despacho:DECISÃO

I – Em face da certidão negativa de citação do Réu, bem como da 

informação de que ele não está preso em nenhuma das unidades 

prisionais do Estado, citem-no por edital.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 507692 Nr: 17787-63.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS TIAGO ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20.370

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 507696 Nr: 17791-03.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO SANTANA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 448982 Nr: 11390-22.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN AUGUSTO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria pub - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO/INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Willian Augusto de Melo, Rg: 24684872 Filiação: Jozilene 

Augusta de Melo, data de nascimento: 18/12/1993, brasileiro(a), natural de 

Várzea grande-MT, solteiro(a), catador de material reciclável, Endereço: 

Rua D, Nº 19, Bairro: Mangabeira, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:Para que compareça neste Juízo de Direito no dia 12 de abril de 

2017, às 14h:00min, para o comparecimento do acusado, e nessa 

oportunidade, em não comparecimento do acusado, será suspenso o 

processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Pelo que se observa o acusado foi notificado por edital às fls. 147, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

150/151), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra Willian Augusto de Melo.

Designo a audiência para o dia 06 de fevereiro de 2018, às 14h15min, 

para o comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas o acusado via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 477953 Nr: 15099-42.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILA DE FARIAS CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODDRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262

 Intimação do advogado Alaertt Rodrigues da Silva do inteiro teor da 

decisão que segue: "Vistos etc.Intime-se o advogado Alaertt Rodrigues da 

Silva (fls. 120/125) para que junte procuração nos autos no prazo de 05 

(cinco) dias.Após, conclusos.Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 504882 Nr: 16362-98.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELE HALLE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VENANCIO CORREA DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:20399

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 512834 Nr: 20503-63.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILMAR BRUNO DOS SANTOS CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA GONÇALVES DE 

ARRUDA - OAB:20310/0

 INTIMAÇÃO AO PATRONO HABILITADO PARA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

PARA O DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 14H:00MIN.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 498267 Nr: 12816-35.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAN FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL F. MOREIRA - OAB:6833

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO ACUSADO PARA PARTICIPAR DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 

01/02/2018 ÀS 14:30 HORAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 507695 Nr: 17790-18.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BENTO CORREA DE SÁ, ANA PAULA 

VIEIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

OAB:21521/O

 Vistos etc.

Forme-se segundo volume.
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Intime-se a corré Ana Paula Vieira de Arruda da sentença de fls. 198/203.

Apesar de a Sra. Gestora não ter certificado a tempestividade do recurso 

interposto pelo réu José Bento, observa-se que o recurso é tempestivo, já 

que a sentença foi publicada no dia 29/11/2017 (fls. 198/203) e o réu foi 

intimado no dia 30/11/2017 (fls. 206), oportunidade em que manifestou 

desejo de recorrer da sentença. Assim, recebo, em seus efeitos, o 

recurso de apelação interposto pelo réu às fls. 206.

Intime o advogado particular do réu para apresentar as razões de recurso, 

após o Ministério Público para as contrarrazões.

Feito isso, subam os autos para apreciação do E. Tribunal de Justiça.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 512580 Nr: 20399-71.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVELTON DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9.862-OAB-MT, WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6610

 Vistos etc.

 O acusado, devidamente notificado (fls. 58/59), apresentou, por meio de 

advogado particular, defesa prévia (fls. 98/100), não suscitando 

preliminares, aduzindo, tão somente, questões adstritas ao mérito da 

demanda.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra ELIVELTON DA SILVA COSTA.

 Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 26 de fevereiro de 2018, às 15h30min.

Cite-se e intime-se o acusado, intimando-se ainda o advogado particular e 

as testemunhas arroladas no feito.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 515029 Nr: 21658-04.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKE SOARES BATISTA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO ACUSADO PARA PARTICIPAR DA 

AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO PARA O DIA 07/02/2018 ÀS 14:30 

HORAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 515585 Nr: 21965-55.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LEONEL BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLITA ROSA CRUZ DE 

ALMEIDA - OAB:21.606-O

 Vistos etc.

 O acusado, devidamente notificado (fls. 70/71), apresentou, por 

intermédio da Defensoria Pública, defesa prévia (fls. 72/73), não 

suscitando preliminares, aduzindo, tão somente, questões adstritas ao 

mérito da demanda.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra ANDERSON LEONEL 

BARBOSA.

 Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 28 de fevereiro de 2018, às 15h00min.

Cite-se e intime-se o acusado, intimando-se ainda a Defensoria Pública e 

as testemunhas arroladas no feito.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 520507 Nr: 24738-73.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DE LARA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Denunciado(a): Jefferson de Lara Silva, Rg: 1979591-2 SSP MT 

Filiação: Marinete de Lara Silva, data de nascimento: 10/04/1989, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), técnico em off set. 

designer grafico, Endereço: Rua: Deputado Miguel Marcondes, 1.151, 

Bairro: Cristo Rei - Setor iii, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:para responder(em) a acusação por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias.Caso não seja apresentada defesa por meio de advogado 

constituído, fica ainda adverti-lo(s) de que caso não apresente(m) a 

resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido à Defensoria 

Pública para tal finalidade.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Pelo que se observa, conforme manifestação do MP às fls. retro, não há 

informações disponíveis nos órgãos conveniados quanto ao atual 

endereço do réu.

Assim, providencie-se a respectiva notificação por Edital.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 520975 Nr: 174-88.2017.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN NARAINE ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Willian Naraine Alves da Costa, Rg: 1291855 SSP MT 

Filiação: Sandro Aparecido Alves da Costa e Sara Teixeira, data de 

nascimento: 02/02/1997, brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, 

casado(a), Endereço: Rua Rio Grande do Norte, S/n, Bairro: Nova Varzea 

Grande, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:para responder(em) a acusação por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias.Caso não seja apresentada defesa por meio de advogado 

constituído, fica ainda adverti-lo(s) de que caso não apresente(m) a 

resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido à Defensoria 

Pública para tal finalidade.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.Pelo que se observa, conforme 

manifestação do MP às fls. retro, não há informações disponíveis nos 

órgãos conveniados quanto ao atual endereço do réu.

Assim, providencie-se a respectiva notificação por Edital.Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 520976 Nr: 150-60.2017.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ARRUDA DA GLORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Alex Arruda da Gloria, Rg: 27611528 SSP MT Filiação: 

Adilei Marques de Arruda e Jovino Guia da Gloria, data de nascimento: 

10/10/1993, brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, convivente, 

serviços gerias, Endereço: Rua das Arueiras, Bairro: Eliane Gomes, 

Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:para responder(em) a acusação por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias.Caso não seja apresentada defesa por meio de advogado 

constituído, fica ainda adverti-lo(s) de que caso não apresente(m) a 

resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido à Defensoria 

Pública para tal finalidade.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.Pelo que se observa, conforme 

manifestação do MP às fls. retro, não há informações disponíveis nos 

órgãos conveniados quanto ao atual endereço do réu.Assim, 

providencie-se a respectiva notificação por Edital.Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 520509 Nr: 24739-58.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTON DIANGELIS AZEVEDO DE SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Denunciado(a): Helton Diangelis Azevedo de Souto, Rg: 

1727190-8 Filiação: Maria Lúcia Azevedo de Souto, data de nascimento: 

17/08/1991, brasileiro(a), solteiro(a), autônomo, Endereço: Rua Marechal 

da Fonseca,, Bairro: Planalto Ipiranga, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:NOTIFICAÇÃO DO RÉU para responder a acusação por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias. Caso não seja apresentada defesa por meio de 

advogado constituído, fica ainda adverti-lo(s) de que caso não 

apresente(m) a resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido 

à Defensoria Pública para tal finalidade.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.Pelo que se observa, conforme 

manifestação do MP às fls. retro, não há informações disponíveis nos 

órgãos conveniados quanto ao atual endereço do réu.

Assim, providencie-se a respectiva notificação por Edital.Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 520510 Nr: 597-48.2017.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENNON DA SILVA GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFIAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Denunciado(a): Lennon da Silva Geraldo, Cpf: 02177670101, Rg: 

19185006 SSP MT Filiação: Joanildo da Guia Geraldo e Maria Jussara da 

Silva, data de nascimento: 04/08/1990, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, 

solteiro(a), motorista, Endereço: Rua Ponta Porã, 255, Bairro: José Pinto, 

Cidade: Cuiaba-MT

Finalidade:NOTIFIAÇÃO DO RÉU para responder a acusação por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias. Caso não seja apresentada defesa por meio de 

advogado constituído, fica ainda adverti-lo(s) de que caso não 

apresente(m) a resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido 

à Defensoria Pública para tal finalidade.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.Pelo que se observa, conforme 

manifestação do MP às fls. retro, não há informações disponíveis nos 

órgãos conveniados quanto ao atual endereço do réu.Assim, 

providencie-se a respectiva notificação por Edital.Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 505673 Nr: 16794-20.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MAURICIO RESENDE CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO SOUSA REBOUÇAS - 

OAB:MT 15.088

 DR. LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB/MT 15088 - para apresentar 

as alegações finais.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 412222 Nr: 17904-25.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GLADKI PETRENKO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - 

OAB:18.506, EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - OAB:4574

 JOÃO GLADKI PETRENKO, em resposta à acusação apresentada por seu 

Advogado, reitera o pedido de absolvição sumária já formulado (fl. 

230/231), sob a alegação de que a única prova existente nos autos - 

depoimento unilateral de pessoa em caderno policial (fl. 11, 43 e 44) - 

sequer soube explicitar se a conduta a ele imputada se amolda ao crime 

previsto no art. 316 ou aquele do art. 317, ambos do CP.

Registra, ainda, que já foi absolvido na esfera administrativa.

 Do que consta nos autos e da peça defensiva, não trouxe o acusado 

novos fatos ou provas capazes de modificar o convencimento quando do 

recebimento da denúncia.

 Na verdade, as teses apresentadas se confundem com o mérito e 

somente poderão ser devidamente analisadas e sopesadas depois de 

encerrada a instrução criminal.

Há que se ter em mente, ainda, que o arquivamento do Processo 

Administrativo Disciplinar não conduz, necessariamente, à improcedência 

de eventual ação penal.

Destarte, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do Código de 

Processo Penal e, assim, estando presente a materialidade e indícios de 

autoria, MANTENHO o recebimento da inicial.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 31/01/2018 às 

16h00.

INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE o acusado, as testemunhas arroladas, a 

Defesa e o Ministério Público.

EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juízo da Comarca de Anápolis/GO para 

oitiva da testemunha Francisco Gonzaga Pontes (fls. 07-v), em dia e 

horário a ser designado pelo Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 257475 Nr: 17441-59.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDS, BMDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DA SILVA DIONIZIO - 

OAB:13556/MT, JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES DA SILVA - 

OAB:DEFENSOR

 Diante da certidão da Sra. Gestora (fl. 204) dando conta da 

tempestividade, RECEBO a apelação interposta (fl. 201).

INTIMEM-SE recorrente e recorridos para apresentarem suas razões no 

prazo legal (art. 600, Código de Processo Penal).

Após, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para 

apreciação do recurso, fazendo grafar as homenagens deste Juízo.

CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 452450 Nr: 12989-93.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO GAIVA - 

OAB:6.867

 INTIMAR ADVOGADO DO RÉU: MARCOS VINICIUS DE CARVALHO, Dr. 

CRISTIANO GAIVA - OAB/MT 6.867, PARA COMPARECER PERANTE ESTE 

JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE ISNTRUÇÃO E JULGAMENTO, DESIGNADA PARA 

O DIA 30 DE JANEIRO DE 2018 ÀS 15H30

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 509592 Nr: 18800-97.2017.811.0002

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEMERSON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA SIMONE DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PAIVA MACHADO - 

OAB:20827/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao despacho de fls. 

17/20 designo audiência de conciliação para o dia 21 de março às 13 

horas e 30 minutos.

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 282713 Nr: 1534-73.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVAL BINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO GOMES DE 

ALMEIDA NETO - OAB:MT 18314

 Vistos etc.

Trata-se de ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença, 

ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de 

Orival Bini.

Às fls. 38/39 foi realizado penhora do valor integral do valor devido às fls. 

57 o órgão do Ministério Público requereu que fosse expedido alvará 

judicial para levantamento do valor penhorado, bem como a extinção do 

presente feito com base no artigo 924, inciso II, do CPC, considerando o 

pagamento integral do débito.

Às fls. 46, o executado devidamente intimado, não apresentou 

impugnação, bem como pugnou pela extinção do feito, em razão do 

cumprimento da obrigação.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

Tendo em vista que houve penhora do valor integral do débito, conforme 

minuta de fls. 39, não há outra alternativa a este Juízo senão de extinguir o 

presente feito com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, ante a satisfação 

da obrigação.

 Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por fim, considerando a manifestação do executado de fls. 46, expeça-se 

alvará para levantamento do valor penhorado, conforme requerido pelo 

parquet às fls. 47.

 Processo isento de custas e emolumentos, nos termos do artigo 141, § 

2º, do ECA.

 Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e, em seguida, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

Várzea Grande, 04 de outubro de 2017.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 378966 Nr: 26011-92.2014.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMDG, JPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE FATIMA REGINATO 

BAGATELLI - OAB:OAB/MT16412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo legal, sobre a permanência da pessoa de Adriano 

Marques de Godoi no polo ativo da ação, bem como esclarecer o 

endereço atualizado da requerida e se é possível trazê-la 

espontaneamente para manifestar o seu consentimento em audiência.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002969-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DE SOUZA ROSA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002969-89.2017.8.11.0002 AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: ANA DE SOUZA ROSA Vistos. 1. Recebo a inicial 

posto que preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. 2. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a 

presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

data: “I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão 

de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista 

no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais 

casos.” – (CPC, art. 335). 3. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a 

advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 4. Com 

fulcro no artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no dia 22/03/2018, às 14h40min, consignando no mandado a 

advertência de que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 5. Consigne, também, que caso 

o réu não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 
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designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 6. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 7. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 8. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003991-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1003991-85.2017.8.11.0002 AUTOR: ELIANE MARTINS DE 

OLIVEIRA RÉU: BANCO HONDA S/A. Vistos. . 1. Trata-se de Ação 

Revisional de contrato com pedido de depósito judicial das parcelas 

vencidas/vincendas, manutenção da requerente na posse do bem objeto 

do litígio e exclusão/abstenção do nome do autor dos cadastros de 

restrição ao crédito, proposta por ELIANE MARTINS DE OLIVEIRA em 

desfavor de BANCO HONDA S/A. 2. Aduz que, para a obtenção do 

veículo descrito nos autos, pactuou com o requerido um contrato para 

financiamento do bem. Todavia, alega que a instituição bancária apresenta 

valor superior ao contratado, repassando ao consumidor despesas da 

própria operação bancária, sem anuência do consumidor. 3. Propôs, 

assim, a presente demanda com pedido de tutela de urgência com 

natureza antecipada, e, no mérito, pede sejam declaradas nulas as 

cláusulas abusivas e a exclusão dos valores considerados exorbitantes. 

É o relatório. DECIDO. 4. Para a concessão da tutela de urgência 

antecipada, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no 

artigo 300 do Novel Código de Processo Civil, quais sejam, elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. 5. Pois bem. Não 

consigo vislumbrar, prima facie, a probabilidade do direito nas alegações 

apresentadas pela parte autora. 6. A probabilidade do direito pressupõe a 

existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. Os 

documentos carreados pela parte autora (contrato de financiamento e 

cálculo extrajudicial) não são suficientes para sua demonstração. 7. 

Explico. A parte autora não juntou comprovantes das parcelas pagas no 

devido tempo e lugar contratado, bem assim o comprovante de depósito do 

valor referente à parte tida por incontroversa, diretamente na instituição 

financeira, de modo a demonstrar a inexistência de mora na relação 

contratual. Também não conseguiu demonstrar que a contestação da 

cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em 

jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça. 8. Além da presença dos requisitos obrigatórios, 

exige-se, ainda, que deve estar demonstrado um dos alternativos, quais 

sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que 

também não ficou demonstrado. 9. Com efeito, o Superior Tribunal de 

Justiça assentou entendimento, em julgamento de recurso repetitivo, de 

que a discussão da dívida impede a negativação do consumidor nos 

cadastros de proteção ao crédito, quando presentes, ao menos, três 

requisitos: I - Ação proposta pelo devedor contestando a existência 

integral ou parcial do débito; II - Efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação apenas de parte do débito, 

haja depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou a 

prestação de caução idônea ao prudente arbítrio do magistrado. 10. Neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requis i tos.  AGRAVO DE INSTRUMENTO- Nº 

1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015. 11. Na senda deste entendimento, a 

autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da Corte Superior, 

mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o depósito das 

parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a recusa daquela 

em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a inexistência de mora. 

12. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas ações que tenham por 

objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento 

ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar 

na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito” – “Na 

hipótese do §2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”. 13. Os pagamentos, segundo entendimentos 

atuais, devem ser feitos diretamente à instituição financeira, no tempo e 

modo contratados, sobretudo porque inexiste prova de qualquer recusa 

no recebimento, o que afasta, em princípio, o interesse na realização do 

depósito em juízo. 14. Nesse sentido é o julgado a seguir: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL - DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE 

DEVIDO - INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, 

DO CPC - POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 

DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO 

CONTRATADOS - ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A 

CONTESTAÇÃO SE FUNDAR EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA 

DO STJ E STF - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento 

Cível nº 1.0313.13.005132-6/001 - TJMG, Relator Des. Luciano Pinto. 17ª 

Câmara Cível - DJE de 24/07/2013). 15. A mera propositura da ação não 

tem força para descaracterizar a mora do devedor, porquanto se faz 

necessário que as alegações sejam apoiadas em jurisprudências 

basilares do STF e STJ para revelar a probabilidade do direito, haja vista 

que as teses apresentadas são passíveis de discussão. 16. Por tais 

motivos, não consigo vislumbrar, neste momento processual, elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora, para que possa 

conceder-lhe liminarmente a tutela de urgência de natureza antecipada, 

razão pela qual INDEFIRO seus pedidos. 17. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335), 18. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 19. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 22/03/2018, às 15h00min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 20. 

Consigne, ainda, que caso o réu não tenha interesse na autocomposição, 

deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data designada para a audiência – (Art. 334, 

§5º, CPC). 21. Apresentada contestação com preliminares ou novos 

documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos arts. 

354, 355 ou 357 do Novel Código e Processo Civil. 22. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que 

orientou a Central de Mandados a não receber os mandados com 
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Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 

23. DEFIRO à Autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do CPC. 24. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a 

inversão do ônus da prova, em favor dos autores, por vislumbrar sua 

hipossuficiência em face da parte requerida. 25. Intimem-se 26. Às 

providências. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001407-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEVAL FERREIRA DE AMORIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS Certifico que em cumprimento ao 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006807-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ELZITA MARIA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUSAN THYARA DE MORAES DIAS OLIVEIRA OAB - MT16763/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1006807-40.2017.8.11.0002 AUTOR: ANA ELZITA MARIA 

CORREA RÉU: BANCO DO BRASIL Vistos. . 1. Recebo a inicial posto que 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. 2. 

Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de 

conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com 

o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 3. 

Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do artigo 344 do 

Código de Processo Civil – (Revelia). 4. Com fulcro no artigo 334 do CPC, 

designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 03/04/2018, às 

14h00min, consignando no mandado a advertência de que “o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, 

§8º, do CPC). 5. Consigne, também, que caso o réu não tenha interesse na 

autocomposição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data designada para a audiência – 

(Art. 334, §5º, CPC). 6. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 7. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que 

orientou a Central de Mandados a não receber os mandados com 

Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 

8. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a inversão do ônus da 

prova, em favor dos autores, por vislumbrar sua hipossuficiência em face 

da parte requerida. 9. Defiro o benefício de JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98 do CPC. 8. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008399-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER SILVA LOURENCO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008399-22.2017.8.11.0002 AUTOR: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A RÉU: EDER SILVA LOURENCO Vistos. . 1. Recebo a inicial 

posto que preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. 2. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a 

presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

data: “I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão 

de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista 

no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais 

casos.” – (CPC, art. 335). 3. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a 

advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 4. Com 

fulcro no artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no dia 08/03/2018, às 15h00min, consignando no mandado a 

advertência de que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 5. Consigne, também, que caso 

o réu não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 6. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 7. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento 8. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 453931 Nr: 13604-83.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMERSON DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:OAB/MT 19040-A, PLUMA NATIVA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - 

OAB:16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por OMNI S/A – 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em desfavor de JAMERSON 

DE SOUZA SANTOS, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação.

 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada.

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.
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6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição. Deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

9. P. I. C.

10. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 308724 Nr: 4688-65.2013.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MACIRLENE P. SANTOS - 

OAB:14232

 intimação para as partes sobre o retorno dos autos vindo do tribunal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 26077 Nr: 4711-65.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA COEMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT, LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - 

OAB:9196/MT, PEDRO DE MOLLA - OAB:200.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERREIRA VIRGÍLIO - 

OAB:4614-MT

 Vistos.

1. Considerando que a extinção do feito por desídia do autor, depende de 

manifestação da parte contrária, nos termos do que dispõe o art. 485, § 6º 

do CPC, concedo ao requerido o prazo de 05 (cinco) dias para que se 

manifeste nos autos, pugnando que sua inércia incorrerá em 

concordância tácita.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 315550 Nr: 11876-12.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENIFER LAMUNIEL FIALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONÉIA ILDA VERONEZE - 

OAB:OAB/MT 9070-A, José Carlos Skrzyszowski Junior - OAB:MT 

16.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RODRIGUES 

LEIRIÃO - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, SANDRA CRISTINA 

ALVES/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:7544/MT

 Vistos.

1. Deixo de acolher o pedido de prestação de contas, nesta Ação de 

Busca e Apreensão, tendo-se em vista que o pedido deverá ser ajuizado 

através de procedimento próprio, através de Ação de Exigir Contas, nos 

termos do artigo 550 do CPC.

2. Defiro à parte requerida os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos 

do artigo 98 do CPC.

3. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, 

requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 378126 Nr: 25397-87.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSDETH SEBASTIAO CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE WEIZEMANN - 

OAB:OAB/RS 75.017, PAULO JOSÉ CRAVO SOSTER - OAB:OAB/RS 

61.362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos..[...].12. Desta forma, verificado o equívoco praticado por este juízo 

com a indevida extinção do feito, de modo a não causar prejuízo à parte 

interesse autora, em sede de juízo de retratação, TORNO SEM EFEITO a 

decisão de fls. 50, e, no impulso do processo, à vista de que os 

documentos juntados comprovam o crédito cedido pelo autor, determino 

SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal como requerido, devendo a 

secretaria providenciar a anotações na autuação e registro do feito, 

inclusive quanto aos novos procuradores do autor.13. No mais, intimem-se 

o cessionário a dar andamento ao feito, requerendo o que entender 

necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. 14. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 391544 Nr: 6277-24.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILTES GONÇALVES PIRES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, JOSÉ MARTINS - OAB:OAB/SP 84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

BANCO ITAUCARD S/A, em desfavor de DENILTES GONÇALVES PIRES 

SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação.

 3. Pois bem, inexiste a necessidade de anuência da parte requerida, visto 

que sequer fora citada.

4. Diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

8. P. I. C.

9. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 3729 Nr: 273-64.1998.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSVAGEN SERVIÇOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

1. Cumpra-se o item “3” da decisão de fls. 231.

2. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 275589 Nr: 18904-02.2011.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÓGICA TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA 

- EPP, JOSE MARIA CERQUEIRA, PAULO ROBERTO COELHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819 PR, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação para as partes sobre o retorno dos autos vindo do tribunal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 276004 Nr: 19389-02.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DA CUNHA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça, no bairro que está nos autos, na conta única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no www.tjmt.jus.br, linck emissão de 

guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 301961 Nr: 22747-38.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Ferreira Meira e Comercio EPP(FM 

Móveis), APARECIDO FERREIRA MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que no movimento "Decisão->Determinação", de 24/11/2017, que 

foi disponibilizado no DJE nº 10149, de 30/11/2017 e publicado no dia 

01/12/2017, não constou o nome do patrono nomeado pelo requerente em 

fls. de nº 08 , desse modo, faço-lhes nova intimação, para que se 

manifestem nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 309186 Nr: 5182-27.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO ZILLI LTDA - EPP, VALDECI 

RODRIGUES DOS SANTOS, RICARDO ZILIANI MARQUES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie o depósito da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, a ser solicitado pelo site www.tjmt.jus.br > Emissão de Guias 

on line > Diligência > Emissão de guia de diligências. Após preencha 

corretamente o endereço da diligência e emite-se a guia com o respectivo 

valor. Sob pena de extinção nos termos do art. 485,§1° do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 339271 Nr: 7355-87.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCY CAMARGO DE OLIVEIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA LEASING S/A C.F. I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANER SANDRO CESAR FRANÇA 

- OAB:OAB/MT 8.265 E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da autora, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC. Deixo de condenar às custas processuais 

e honorários advocatícios, em face da gratuidade da autora.16. 

Aguarde-se o transito em julgado da sentença, o que deverá ser 

certificado e, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas de estilo.17. P.I.C..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 424740 Nr: 24474-27.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS 

SICOOB EMPRESARIAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONARE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, 

LUIS CARLOS MORETTI TEIXEIRA, JORGE DE OLIVEIRA SOUZA, MARIA 

MAFALDA STUY SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS FORMIGA 

JUNIOR - OAB:5645

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o exequente comprovar a 

propriedade do imóvel indicado à penhora, no petitório de fls. 74.

2. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 495602 Nr: 11402-02.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA, OLIVEIRA E 

GONÇALVES IND.E COM.DE MÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. RECEBO os EMBARGOS à execução, sem efeito suspensivo, uma vez 

que a parte autora não preencheu os requisitos necessários para 

atribuição do referido efeito (art. 919 do CPC).

2. Ouça o exequente, no prazo de quinze (15) dias – (Art. 920, I, do CPC).

 3. Apresentada impugnação com preliminares e/ou documentos, dê-se 

vista dos autos ao embargante para se manifestar, em dez (10) dias, sob 

pena de preclusão.

4. Após, conclusos para os fins do artigo 920, II ou III do CPC (julgamento 

antecipado ou designação de audiência).

5. Defiro em favor do embargante os benefícios da gratuidade processual.

 6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 1837 Nr: 949-80.1996.811.0002

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANTINHO DAS NOIVAS COMÉRCIO E 

VESTUÁRIO LTDA, EDSON BALBINO DA SILVA, ANA MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARDEN ELVIS FERNANDES 

TORTORELLI - OAB:4313/MT

 Vistos.

1. Ciente da substituição do patrono do exequente (fls. 148), pelo que, 

determino que sejam realizadas as devidas alterações.

2. Com fulcro no artigo 107, II, do CPC, defiro o pedido de vista dos autos, 

pelo prazo de 05 (cinco) dias.

3. Findo o prazo, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor 
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manifestar nos autos, requerendo o que entender necessário para o 

prosseguimento do feito.

4. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 11709 Nr: 103-63.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS BONINI AUTO PEÇAS MECÂNICA 

LTDA (ITUMBIARA DIESEL), ANTONIO JOSE BONINI, OSMAIR BONINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO 

R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DOS ANJOS - 

OAB:7917/PR, LUCIMAR A . KARASIAKI - OAB:OAB-MT 6448, 

TEREZINHA JESUS DA ROSA MILANI - OAB:2.852/MT

 Vistos.

1. Defiro o pedido de fls. 337, para vista dos autos fora do cartório, pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

2. Intimem-se.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 59304 Nr: 8953-62.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO ESPAÇO MOVÉIS E DECORAÇÕES 

LTDA -PPE, P.H.S. rep. Por sua mãe LUZIA APARECIDA DA SILVA, 

NIUCEIR DELFINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, JOÃO BATISTA DE 

MENEZES - OAB:6943

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

constrição online.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 253857 Nr: 12631-41.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECO INDUSTRIAL RECICLAGEM DE PLASTICOS 

LTDA EPP, MARCIA TEREZA DELFORNO GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13.604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Considerando o que dispõe o parágrafo único do art. 487 do Código de 

Processo Civil, oportunizo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para que se 

manifeste sobre eventual ocorrência de prescrição nos autos.

2. Após, com ou sem manifestação, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 256154 Nr: 14214-61.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP UTILIDADE DOMESTICA LTDA ME, ROSANA 

CANDIDA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13.604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

constrição online.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 262763 Nr: 1471-82.2011.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE JACINTO ROCKENBACH, MARTA LUIZA 

ROCKENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:OAB-MT 6106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Vistos.

.

1. Cumpra-se os itens 3 e 4 da decisão de fls. 134.

2. Os demais pedidos serão apreciados em momento oportuno.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297084 Nr: 17489-47.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO HENRIQUE ALVES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 302875 Nr: 23769-34.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE LEITE SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO J. SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:OAB/MT 9.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028/MT, Marcelo Michel de Assis Magalhães - OAB:91045

 intimação para as partes sobre o retorno dos autos vindo do tribunal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 306287 Nr: 2061-88.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDELCINA ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 10.875, EUZICLEI MAINARDES RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 7.812, Fatima Jussara Rodrigues - OAB:OAB/MT 

6.090, OSMAR MILAN CAPILE - OAB:0835/MT

 Vistos.

.

1. Aguarde-se o cumprimento do determinado nos autos em apenso.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 308262 Nr: 4221-86.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LUIS DE MAGALHÃES AUTO, 

ADRIANO LUIS DE MAGALHÃES, ANDREIA DA MATA CAMARCO, THIAGO 

LEPRE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para as partes sobre o retorno dos autos vindo do tribunal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 315946 Nr: 12300-54.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GONÇALVES QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - OAB:31618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, pague a diligência do Oficial 

de Justina no endereço correto, na conta única do Tribunal de Justiça 

deste Estado, no www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 339193 Nr: 7293-47.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEAL COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA - ME, 

EDSON ALMEIDA SANTOS, EDIMILDA RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido do exequente formulado às fls. 72 e, para tanto, 

determino que se proceda a penhora do imóvel matriculado sob o n. 

19.953, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Serviço Notarial e de 

Registros desta comarca, de propriedade da executada Edimilda 

Rodrigues dos Santos (fls. 73v), mediante TERMO nos autos (CPC – §1º, 

art. 845), devendo, por conseguinte, ser os executados intimados da 

respectiva PENHORA, na pessoa de seu advogado ou pessoalmente 

(CPC. art. 841, §s 1º e 2º), e por este ato constituído DEPOSITÁRIO, ao 

passo que o cônjuge da executada Edimilda Rodrigues dos Santos deverá, 

também, ser intimado (CPC - art. 842), pessoalmente.

2. Providencie o exequente a averbação da penhora levada a efeito nos 

autos, junto ao registro imobiliário competente, mediante apresentação de 

cópia do auto ou termo, independentemente de mandado judicial, nos 

termos do art. 844 do CPC.

3. Na sequencia, expeça-se mandado de avaliação do bem penhorado, e, 

sobre ela, manifestem-se as partes no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 382621 Nr: 470-23.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES DA COSTA - OAB:12.411-A, 

Ricardo Neves da Costa - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:16828, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:OAB/MT15.401

 8. Desta feita, considerando que é direito da instituição financeira em 

reaver o bem em caso de inadimplemento, estando presentes todos os 

requisitos necessários para a concessão da liminar e não havendo 

prorrogação do período de blindagem, DEFIRO A LIMINAR pleiteada.9. 

Contudo, fica a expedição do mandado condicionada ao depósito da 

diligência do oficial de justiça, que deverá ser comprovada no feito.10. De 

acordo com a redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na 

pessoa indicada pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que 

efetuando o pagamento da integralidade da dívida pendente (vencidas e 

vincendas), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, 

segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe 

será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o 

valor dos honorários advocatícios.[...] 17. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 414367 Nr: 19067-40.2015.811.0002

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO 

LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:OAB/MT15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, RESOLVO o mérito e, 

JULGO PROCEDENTE o pedido feito nesta ação cautelar de exibição de 

documentos para, nos termos do art. 359, I, do Código de Processo Civil, 

DETERMINAR que o requerido exiba no prazo de 10 (dez) dias, todos os 

documentos solicitados na exordial, sob pena de expedição de mandado 

de Busca e Apreensão.11. Pelo princípio da sucumbência e por ter o 

requerido dado ares de litigiosidade ao pedido, além de não ter exibido os 

documentos na oportunidade, condeno-o ao pagamento das custas 

processuais, bem como, honorários advocatícios, que arbitro por 

apreciação equitativa em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 

8º do CPC.12. Transitado em julgado, em nada sendo requerido, 

arquive-se.13. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 423766 Nr: 23982-35.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO FELICIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para as partes sobre o retorno dos autos vindo do tribunal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 453264 Nr: 13352-80.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETERNA INDUSTRIA COMERCIO LTDA,, 

VALENTINA RUSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, promovida por BANCO 

BRADESCO S/A, em face de ETERNA INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA e 

VALENTINA RUSSO, partes qualificadas nos autos, feito pendente de 

análise da inicial.

2. Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados 

da citação (CPC, art. 829 e ss).

3. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar 

tantos quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, 

com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à 

respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e 

intimando-se o devedor em seguida.

4. Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens 

para a garantia do débito (CPC, art. 830).

5. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da divida. (CPC, art. 827, caput).

6. Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º).

7. Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e 

fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de citação, 

independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915).

8. Defiro a expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da 

execução, para os fins de direito (CPC, art. 828).

9. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.

10. Intime-se.

11. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 11621 Nr: 499-40.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR CASSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU F. NUNES - 

OAB:4.903/MT

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de fls. 239, uma vez que a prova de propriedade dos 

bens se trata de providencia da parte e não do juízo.

2. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos 

autos, requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do 

feito.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 40124 Nr: 7862-05.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELITO LUIZ FERREIRA BORGES, CELITA 

LUCIA PIRAN BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SZCZEPANSKI JÚNIOR - 

OAB:10809AMT, Luciano Portel Martins - OAB:7497/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para retirar o termo de penhora, em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 40124 Nr: 7862-05.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELITO LUIZ FERREIRA BORGES, CELITA 

LUCIA PIRAN BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SZCZEPANSKI JÚNIOR - 

OAB:10809AMT, Luciano Portel Martins - OAB:7497/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça, no bairro que está nos autos, na conta única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no www.tjmt.jus.br, linck emissão de 

guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 62330 Nr: 7767-04.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON SOARES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça, no bairro que está nos autos, na conta única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no www.tjmt.jus.br, linck emissão de 

guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 100029 Nr: 9521-73.2006.811.0002

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER TOSHIO SUEKANE, SANDRA AMARA 

SANTI SUEKANE, JOSEFINA VIERO SANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORDAN NAVES COSTA - 

OAB:22545/O, LUCAS PINTOS DE OLIVEIRA FERREIRA - OAB:22970/O, 

Maristela F. M. Nascimento - OAB:5.408

 Certifico que em cumprimento ao disposto no provimento 56/2007 do CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da 

proposta de acordo da executada, bem como requerer o que entender 

necessário para o prosseguimento do feito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 201091 Nr: 11735-03.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERAMA LUBRIFICANTES LTDA, SÉRGIO 

ANTONIO GARCIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça, no bairro que está nos autos, na conta única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no www.tjmt.jus.br, linck emissão de 

guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 205428 Nr: 1379-12.2008.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFINADORA DE MILHO COLORADO, MARIA 

INEZ CAMPESTRINI, ROSANGELA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A, devidamente 

qualificado, propôs a presente Ação Monitória, em desfavor de 

REFINADORA DE MILHO COLORADO, MARIA INEZ CAMPESTRINI e 

ROSÂNGELA SILVA, também todos qualificados.

2. Fora intimado o patrono do autor para que efetuasse o depósito da 

diligência do senhor Oficial de Justiça.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal ao 

autor pelo correio para que o mesmo desse o cumprimento na 

determinação, sob pena de extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não se manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição. Deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

9. P. I. C.

10. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 211917 Nr: 7403-56.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA DA COSTA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:MT 8254-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ROMANI 

PATUSSI - OAB:242085/SP

 Vistos.

1. Intime-se a parte requerente para no prazo de 10 (dez) dias se 

manifestar, requerendo o que entender necessário.

2. Após o prazo, caso não haja manifestação da parte, retornem os autos 

ao arquivo.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 242658 Nr: 3941-23.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINE PIRES DE CAMPOS FERRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 12.208-A

 intimação para as partes sobre o retorno dos autos vindo do tribunal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 243562 Nr: 4695-62.2010.811.0002

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS CREPALDI INACIO, IZAIAS CREPALDI 

INÁCIO, LAUDENIR ALBERTINO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, no prazo de cinco dias, pague a diligência 

do Oficial de Justiça na conta única do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, no www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 255099 Nr: 13168-37.2010.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOYOTA LEASING DO BRASIL S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB-MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME DA CRUZ BORGES 

ASSUMPÇÃO - OAB:11793/MT

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor se manifestar acerca 

das fls. 141/142, requerendo o que entender necessário para o 

prosseguimento do feito.

2. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 265811 Nr: 5493-86.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETEVALDO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOATAN ALVES DE OLIVEIRA 

- OAB:13250

 Intimação do autor, para que, no prazo de cinco dias, pague a diligência 

do Oficial de Justiça do Estado de Mato Grosso, no www.tjmt.jus.br, linck 

emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 271445 Nr: 12282-04.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS - FIDC NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CORREA DE ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43.621-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)8. Ademais, vale consignar que o A.R. de fls. 109 retornou com o 

status “falecido”, ocasião em que, fora oportunizado ao exequente que se 

manifestasse, requerendo o que entendesse necessário acerca da 

devolução da correspondência.9. Isto Posto, por entender que na 

sentença proferida nestes autos, não há omissão, obscuridade, 

contradição ou erro material, e, não sendo esta a via correta para 

modificação da decisão impugnada, com fulcro nos artigos 1.022 e 

seguintes do Código de Processo Civil, REJEITO os presentes embargos 

de declaração, mantendo a decisão atacada tal como está lançada.10. 

Intime-se.11. Cumpra-se.12. Às providências..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 279056 Nr: 22751-12.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETI GRIGGI TABORELLI E SILVA, WAGNER 

MARCELO TABORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548, RAQUEL CALMON FREITAS - OAB:12368-B

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, pague a diligência do Oficial 
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de Justiça, no bairro Terra nova/Bosque da Saúde, Cuiabá, na conta única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no www.tjmt.jus.br, 

linck emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 302502 Nr: 23349-29.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ANTUNES BINSFELD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Vale consignar, que a notificação de fls. 29 fora encaminhada para 

endereço diverso do contrato, ocasião em que fora determinada a emenda 

da inicial, tendo o autor colacionado ao feito a notificação de fls. 43, esta, 

encaminhada no endereço do contrato, mas que não fora entregue em 

virtude da mudança do devedor.10. Isto Posto, por entender que na 

sentença proferida nestes autos, não há omissão, obscuridade, 

contradição ou erro material, e, não sendo esta a via correta para 

modificação da decisão impugnada, com fulcro nos artigos 1.022 e 

seguintes do Código de Processo Civil, REJEITO os presentes embargos 

de declaração, mantendo a sentença atacada tal como está lançada.11. 

Aguarde-se o transito em julgado da sentença e, nada mais sendo 

requerido, arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.12. Às 

providências..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305147 Nr: 798-21.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA MARIA BATISTA PRAZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307903 Nr: 3844-18.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO SABATINI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A

 Vistos.

1. Trata-se de pedido da instituição financeira para cumprimento da 

obrigação referente à multa fixada nos Embargos Declaratórios, no importe 

de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

2. Assim, intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 

2º, I), ou, se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para 

cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena 

de ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do 

CPC.

3. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 4. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha com o atual valor da dívida, acrescidos da multa e 

honorários advocatícios acima descritos.

5. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 309713 Nr: 5717-53.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SANTOS VIVEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO BENJAMIM BATISTA 

JUNIOR - OAB:10681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 Vistos..[...] . Pois bem. Ressai dos autos, que a sentença proferida por 

este juízo às fls. 144/146 não sofreu interposição de recursos pelas 

partes, operando-se, pois, os efeitos da coisa julgada.6. Ainda, no tocante 

ao acordo entabulado pelas partes, observo que os requisitos mínimos 

não foram preenchidos, não havendo a assinatura de quaisquer das 

partes no aludido documento, motivo pelo qual não foi homologado por 

este juízo.7. Desta feita, considerando o trânsito em julgado da sentença, 

necessário se faz o imediato cumprimento do dispositivo sentencial, com a 

expedição de alvará judicial em favor da instituição financeira.8. Posto 

isso, defiro a expedição de alvará judicial à requerida, devendo a parte 

informar os dados bancários para a respectiva transferência, no prazo de 

05 (cinco) dias.9. Quanto ao cálculo apresentado pela credora às fls. 

180/181, sofrerá alteração com o levantamento dos valores ora deferidos. 

Assim, concedo-lhe o mesmo prazo acima assinalado para que apresente 

o cálculo do débito, descontados da importância levantada.10. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 329046 Nr: 25368-71.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON MENDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie o depósito da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, a ser solicitado pelo site www.tjmt.jus.br > Emissão de Guias 

on line > Diligência > Emissão de guia de diligências. Após preencha 

corretamente o endereço da diligência e emite-se a guia com o respectivo 

valor. Sob pena de extinção nos termos do art. 485,§1° do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 330297 Nr: 26586-37.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA ANDREIA DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - OAB:31618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, no prazo de cinco dias, pague a diligência 

do Oficial de Justiça no bairro que está nos autos na conta única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no www.tjmt.jus.br, linck 

emissão de guias, diligências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 334646 Nr: 3538-15.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES & RIBAS LTDA - ME (NOME DE 

FANTASIA : VEGAS MOTEL), DAIANE CRISTINA DE ALMEIDA RIBAS 

RODRIGUES, MARCOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do autor requerendo a citação via edital, tendo em 

vista a não localização da parte.

2. Pois bem. Em que pese as considerações do autor, verifico que não se 

esgotaram os meios necessários e indispensáveis para localização da 

parte.

3. Incumbe, pois, ao autor, empreender esforços na busca do atual 

endereço para a efetivação da citação pessoal, pelo que, concedo-lhe o 

prazo de 05 (cinco) dias, para requerer o que entender necessário.

 4. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor para 

promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento (Código de Processo Civil, art. 485, §1º).

 5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 348498 Nr: 14667-17.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE PAULO SOARES- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie o depósito da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, a ser solicitado pelo site www.tjmt.jus.br > Emissão de Guias 

on line > Diligência > Emissão de guia de diligências. Após preencha 

corretamente o endereço da diligência e emite-se a guia com o respectivo 

valor. Sob pena de extinção nos termos do art. 485,§1° do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 373754 Nr: 22120-63.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE AUXILIADORA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão interposta por BANCO 

ITAUCARD S/A em desfavor de ROSILENE AUXILIADORA DA SILVA, 

ambos qualificados nos autos.

2. Em decisão proferida nos autos às fls. 76 este juízo extinguiu o 

presente feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que houve 

abandono da causa pelo autor (CPC, art. 485, III).

3. Inconformado o autor interpôs embargos de declaração, alegando, em 

suma, que houve atendimento à ordem judicial com a juntada do 

documento via PEA, motivo pelo qual pede o prosseguimento do feito.

4. Certidão de tempestividade dos embargos propostos às fls. 78vº.

É o relatório.

DECIDO.

5. Compulsando os autos, verifico que os embargos foram interpostos no 

prazo legal, pelo que, conheço dos mesmos.

6. Quanto ao mérito, vejo que assiste razão ao embargante em suas 

alegações. Ocorre que a sentença proferida por este juízo incorreu em 

equívoco ao extinguir o feito, a uma porque o autor atendeu as 

determinações constantes dos autos, a duas porque houve, na realidade, 

inércia da requerida, consoante certidão de fls. 75, deixando de 

apresentar contestação nos autos, apesar de devidamente citada (fls. 

74).

7. Desta forma, verificado o equívoco praticado por este juízo com a 

indevida extinção do feito, ACOLHO os embargos propostos para, em 

sede de juízo de retratação, TORNAR SEM EFEITO a decisão de fls. 76, e, 

no impulso do processo, concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para 

requerer o que entender necessário para o deslinde do feito.

 8. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 380361 Nr: 26967-11.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE DEUS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Isto Posto, por entender que na sentença proferida nestes autos, não 

há omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não sendo esta 

a via correta para modificação da decisão impugnada, com fulcro nos 

artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, REJEITO os 

presentes embargos de declaração, mantendo a decisão atacada tal como 

está lançada.13. Intime-se.14. Cumpra-se.15. Às providências..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 388671 Nr: 4532-09.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a Decisão Monocrática proferida pelo Superior 

Tribunal de Justiça, em 02/09/2016, no REsp 1578526/SP, determinou a 

suspensão em todo o território nacional, dos processos que versam sobre 

a validade da cobrança por registro de contrato, avaliação de bem ou 

qualquer outro serviço de terceiros em financiamentos bancários, o 

sobrestamento do presente feito é a medida que se impõe.

2. Tal medida se justifica pela pendência de discussão da questão na 

Corte Superior (STJ), motivo por que é prematura qualquer decisão deste 

juízo acerca do tema.

 3. Assim, tendo em vista que os Embargos à Execução em apenso, 

possui pedido revisional e encontram-se as taxas supracitadas, determino 

o arquivamento provisório do feito, até o julgamento do REsp 1578526/SP 

pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 392055 Nr: 6597-74.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILZE LARA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISLAINE PAULA COSTA 

CAMPOS - OAB:15763
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:OAB/MT 9.708-A

 Intimação das partes para que no prazo sucessivo de 10 dias façam 

vistas e pugnem pelo que entenderem necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 396892 Nr: 9719-95.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON CESAR COGO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor requerer o que 

entender necessário para o prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

2. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 411482 Nr: 17456-52.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREVALE TRANSPORTES LTDA, JOVILSO 

JOSE LAZZARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Baiao - 

OAB:21453-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie o depósito da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, a ser solicitado pelo site www.tjmt.jus.br > Emissão de Guias 

on line > Diligência > Emissão de guia de diligências. Após preencha 

corretamente o endereço da diligência e emite-se a guia com o respectivo 

valor. Sob pena de extinção nos termos do art. 485,§1° do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 414335 Nr: 19056-11.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEXAS AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o noticiado pelo autor, acerca do descumprimento do 

acordo pelo requerido, o prosseguimento do feito é a medida que se 

impõe.

2. Dessa forma, cumpra-se a decisão de fls. 58, expedindo-se o 

necessário.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 431443 Nr: 1790-74.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISPROVEL – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

VETERINÁRIOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, Sebastião Monteiro da Costa Júnior - OAB:7187

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, proposta por BANCO 

RODOBENS S/A, em face de DISPROVEL – DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA EPP, visando a apreensão do bem 

descrito na exordial, sendo a liminar deferida em 10/02/2016, conforme se 

depreende da decisão de fls. 35.

2. Às fls. 47/64, a parte requerida informa que se encontra em 

recuperação judicial e que o bem objeto do feito é essencial para o 

desenvolvimento de sua atividade, razão pela qual, pugna pela revogação 

da liminar, com a consequente remessa dos autos ao Juízo 

Recuperacional, qual seja, Quarta Vara Cível desta Comarca.

3. Pois bem. Sem maiores delongas, em que pese a alegada 

essencialidade dos bens, declarada pela parte requerida, é notório que o 

crédito correspondente a propriedade fiduciária não se submete aos 

efeitos da recuperação judicial, conforme art. 49, § 3º da Lei 11.101/05, 

não se permitindo, contudo, durante o prazo de blindagem, a venda ou a 

retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a 

sua atividade empresarial.

4. No caso dos autos, não havendo prorrogação do período de blindagem, 

não há que se falar em suspensão da liminar, sendo o prosseguimento do 

feito a medida adequada.

5. Sobre o assunto trago o seguinte julgado:

 “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – TRATOR E CARROCERIA SEMIRREBOQUE – LIMINAR 

CONCEDIDA, PORÉM SUSPENSA SUA EFETIVIDADE - AGRAVADO EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DO BEM – FIM DO PERÍODO 

DE BLINDAGEM – AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DA 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O 

processamento da recuperação judicial enseja a suspensão da ação de 

busca e apreensão, se comprovada a indispensabilidade do bem para a 

existência da empresa, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº. 

11.101/2005. No caso dos autos, a homologação do plano de recuperação 

judicial se deu em 13/12/2016 pelo juízo competente. Assim, não tendo 

sido prorrogado o prazo de 180 dias previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº. 

11.101/2005, e finalizado o prazo de blindagem, não há de se aplicar a 

referida exceção do § 3º do art. 49, da mesma lei, sendo de rigor o regular 

prosseguimento da ação de busca e apreensão do bem móvel objeto da 

controvérsia, com o cumprimento da medida liminar, independentemente da 

homologação do plano de recuperação judicial, ainda que se trate de bem 

essencial às atividades da empresa recuperanda. (TJMT - Agravo de 

Instrumento nº 1009247-15.2017.8.11.0000. Des. Sebastião de Moraes 

Filho.)”

6. Desta feita, considerando que é direito da instituição financeira em 

reaver o bem em caso de inadimplemento, estando presentes todos os 

requisitos necessários para a concessão da liminar e não havendo 

prorrogação do período de blindagem, INDEFIRO o pedido de suspensão 

da liminar.

7. Indefiro o pedido de remessa dos autos ao Juízo recuperacional, uma 

vez que o crédito correspondente a propriedade fiduciária não se submete 

aos efeitos da recuperação judicial, conforme art. 49, § 3º da Lei 

11.101/05.

8. Considerando que a procuração de fls. 66/67 não outorga poderes aos 

patronos da parte requerida para receber citação, concedo o prazo de 05 

(cinco) dias para o autor realizar o depósito de diligência para o 

cumprimento do Mandado de fls. 36.

9. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

10. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 443046 Nr: 8379-82.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA CRISTINA 

ALVES/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:7544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Embargos à Execução com pedido Revisional, partes 

qualificadas nos autos.

2. Considerando que a Decisão Monocrática proferida pelo Superior 

Tribunal de Justiça, em 02/09/2016, no REsp 1578526/SP, determinou a 

suspensão em todo o território nacional, dos processos que versam sobre 

a validade da cobrança por registro de contrato, avaliação de bem ou 

qualquer outro serviço de terceiros em financiamentos bancários, o 

sobrestamento do presente feito é a medida que se impõe.

3. Tal medida se justifica pela pendência de discussão da questão na 

Corte Superior (STJ), motivo por que é prematura qualquer decisão deste 

juízo acerca do tema.

 4. Assim, tendo em vista que a contestação possui pedido revisional e 

encontram-se as taxas supracitadas, determino o arquivamento provisório 

do feito, até o julgamento do REsp 1578526/SP pelo Superior Tribunal de 

Justiça.

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 451954 Nr: 12713-62.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA POMPEU FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie o depósito da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, a ser solicitado pelo site www.tjmt.jus.br > Emissão de Guias 

on line > Diligência > Emissão de guia de diligências. Após preencha 

corretamente o endereço da diligência e emite-se a guia com o respectivo 

valor. Sob pena de extinção nos termos do art. 485,§1° do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 3116 Nr: 531-79.1995.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRENTO JR SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que fora expedido Mandado de 

Cancelamento de Penhora (fls. 286).

2. Todavia, às fls. 291, o cartório do 7º Ofício informou que não fora 

possível cumprir com o cancelamento da penhora, uma vez que o 

Mandado fora expedido sem a numeração do processo (numeração 

antiga), conforme consta no registro do imóvel, além de não constar os 

nomes de Arlindo Trento Junior e Launir Maria Berndt Treto.

3. Dessa forma, determino que seja expedido novo Mandado de 

Cancelamento de Penhora, com as devidas retificações.

4. Considerando que os Embargos de Declaração interpostos possuem 

efeitos infringentes, intime-se a parte embargada, para querendo 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2º, 

do Código de Processo Civil.

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 11953 Nr: 585-11.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. S. SUPERMERCADOS LTDA, VALTER MIRO 

TONIAZZO, SUELI MORAES TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2542 - MT, NÁJILA PRISCILA FARHAT - OAB:, RENATO DE 

PERBOYRE BONILHA - OAB:3844, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3844/MT

 Vistos.

1. Considerando que a extinção do feito por desídia do autor, depende de 

manifestação da parte contrária, nos termos do que dispõe o art. 485, § 6º 

do CPC, concedo ao requerido o prazo de 05 (cinco) dias para que os 

requeridos se manifeste nos autos.

 2. Após, conclusos.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 104583 Nr: 686-62.2007.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CESAR CAMPOS VICTOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT11877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO SCHUCK - OAB:59437

 Vistos..[...] 9. Desta feita, agiu a instituição financeira dentro dos 

parâmetros estabelecidos no decisum, não havendo que se falar em 

cobrança do remanescente pelo valor da tabela Fipe à época da venda 

extrajudicial. Todavia, assiste razão ao requerido no tocante à falta de 

atualização monetária do valor depositado pelo autor.10. Afinal, não se 

mostra nem um pouco razoável o depósito judicial na forma apresentada 

pela instituição financeira, sem a devida aplicação dos juros e correção 

monetária, já que ao longo dos seis anos, após a venda do bem, o valor 

sofreu significativa desvalorização. 11. Desta feita, acolho o pedido do 

autor, atinente à atualização do valor da venda do bem, devendo o autor 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o depósito do saldo 

remanescente, atualizado monetariamente pelo INPC a partir da data da 

realização do leilão, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da mesma data.12. Quanto a aplicação de multa estabelecida 

no art. 3º, § 6º do Decreto-Lei 911/69, não merece acolhimento seu 

pedido. Isso porque a sentença sequer adentrou no mérito da ação, tendo 

sido extinta por desídia do autor, com base no art. 267, III (CPC/1973). 

[...].17. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 203354 Nr: 13556-42.2007.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPARÁ TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA AMELIA LIMA DE 

CASTRO - OAB:9223/O, LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - 

OAB:9.217

 Certifico que em cumprimento ao disposto no provimento 56/2007 do CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

requerida, para que no prazo de 5 (cinco) dias, informe nos autos a que 
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título o valor de R$ 33,392,13 (trinta e três mil, trezentos e noventa e dois 

reais e treze centavos) foi depositado nos autos no dia 09/05/2011, 

requerendo no mesmo prazo o que entender necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 207188 Nr: 3065-39.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINS E LINS LTDA, EUDES FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, no prazo de cinco dias, pague a diligência 

do Oficial de Justiça na conta única do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, no www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 208185 Nr: 3971-29.2008.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA DA COSTA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:OAB/MT15.714/0

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifica-se que fora determinado, na sentença 

de fls. 124/125, que o valor devido pela requerida deverá ser apurado e 

que os valores depositados neste feito, bem como nos autos em apenso 

(Código 124/125), deverão ser levantados pela instituição financeira e, 

havendo saldo remanescente, este deverá ser devolvido à requerida.

2. Dessa forma, determino que a Secretaria proceda à juntada, neste feito, 

dos extratos referentes aos depósitos realizados nestes autos (Código 

208185), bem como dos autos em apenso (Código 211917).

3. Na sequencia, concedo o prazo de 10 (dez) dias para a instituição 

financeira traga aos autos os valores devidos pela requerida, conforme 

determinado na sentença às fls. 125.

4. Após, conclusos.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 220227 Nr: 468-63.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIMETAL COMÉRCIO DE MATERIAS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA -ME, MARCELO CERON MARSHALL, FRANCIELY 

ALVES MARSHALL, RODOLFO ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do autor para que o edital de citação seja novamente 

expedido, uma vez que, por erro na empresa contratada para publicação, 

o edital não fora publicado.

 2. Pois bem, com o advento da lei 13.105/2015 (CPC/2015), a publicação 

em jornal local não é mais requisito da citação por edital, sendo necessária 

apenas a publicação na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, conforme artigo 257, II, do CPC.

3. Assim, determino à Secretaria que realize a publicação do Edital de 

Citação no DJE e, uma vez realizada a juntada da respectiva publicação e, 

se decorrido o prazo de defesa, nomeio curador especial ao requerido, 

citado por edital, o ilustre representante da Defensoria Pública Estadual 

desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do Código de 

Processo Civil.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 251780 Nr: 10997-10.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENOC DIAS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELE ROSANGELA LEMES - 

OAB:17253/O, CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - OAB:15.999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 Vistos.

.

1. Concedo ao requerido o prazo de 05 (cinco) dias para que apresente 

os extratos com o demonstrativo do débito, a fim de possibilitar a 

liquidação de sentença requerida pelo autor.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 256446 Nr: 14231-97.2010.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS VALENTIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183, Tairo Domingos Dartora/UNIVAG - OAB:16917

 10. Ante o exposto, com fulcro no artigo 1022, II do Código de Processo 

Civil, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

opostos em face da sentença proferida às fls. 297/299, para sanar a 

omissão existente, a fim de que passe a constar da parte dispositiva da 

sentença, mais precisamente do item “48”, o que segue: “48. Em virtude da 

atitude temerária do autor, condeno-o ex officio ao pagamento de multa 

por litigância de má-fé, que arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor 

dado à causa, custas processuais, bem como, honorários advocatícios, 

estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 20, § 

4o, do CPC. Condeno o autor, ainda, a pagar ao requerido o dobro do valor 

demandado, que perfaz o montante de R$ 99.850,40 (noventa e nove mil 

oitocentos e cinquenta reais e quarenta centavos), devidamente 

corrigido”.11. No mais, persiste a sentença, tal como lançada.12. 

Considerando a interposição da do Recurso de Apelação (fls. 313/324), 

aliado à alteração substancial da sentença, concedo o prazo de 15 

(quinze) dias para o apelante retificar ou ratificar os termos da apelação 

apresentada.13. Às providências..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 258769 Nr: 18175-10.2010.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

ENVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONY DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A, GREFF RYCCELLY REINOSO DA SILVA - OAB:13932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a certidão de fls. 52v, retornem os autos ao arquivo, com 

as baixas de estilo.

2. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 270995 Nr: 12931-66.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA E GONÇALVES IND.E COM.DE 

MÓVEIS LTDA, ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, 

requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do feito.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 271134 Nr: 13407-07.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA LEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELY MARIA AUXILIADORA BARROS 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:OAB/MT 9.070-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14559/MT

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o requerente se manifestar 

acerca do petitório de fls. 212/216.

2. Após, conclusos para análise do pedido de fls. 210/211.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 298293 Nr: 18819-79.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA GOMES DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13.578-A, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12.090 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Desentranhem-se a impugnação de fls. 55/57, juntando-as nos autos de 

embargos à execução, em apenso.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 298450 Nr: 18984-29.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLEN DE ALMEIDA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13. Ademais, caso o contrato possua cláusula resolutiva expressa, esta 

operará de pleno direito, independente de interpelação judicial, conforme 

preconiza o artigo 474 do Código Civil.14. Isto Posto, por entender que na 

sentença proferida nestes autos, não há omissão, obscuridade, 

contradição ou erro material, e, não sendo esta a via correta para 

modificação da decisão impugnada, com fulcro nos artigos 1.022 e 

seguintes do Código de Processo Civil, REJEITO os presentes embargos 

de declaração, mantendo a decisão atacada tal como está lançada.15. 

Intime-se.16. Cumpra-se.17. Às providências..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 306086 Nr: 1828-91.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVÂNIA ALVARENGA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

constrição online.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 312938 Nr: 9062-27.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INOCENCIA DA SILVA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT 10661

 Vistos.

1. Considerando que a extinção do feito por desídia do autor, depende de 

manifestação da parte contrária, nos termos do que dispõe o art. 485, § 6º 

do CPC, concedo ao requerido o prazo de 05 (cinco) dias para que se 

manifeste nos autos.

 2. Após, conclusos.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 316865 Nr: 13228-05.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA PINTO DE 

OLIVEIRA MATOS - OAB:16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido retro e determino a retirada da averbação da restrição 

judicial no prontuário do veículo indicado nos autos, através do SISTEMA 

DE RESTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – RENAJUD, 

conforme extrato que ora se junta.

 2. Após, certifique-se o transito em julgado da sentença de fls. 51 e 

arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 319290 Nr: 15671-26.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOUCHI & NOUCHI LTDA - (MULTI TUBOS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYB - 
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OAB:6351/MT, Mercedes de Lima Magalhaes - OAB:13367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150-A/MT

 Vistos.

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do mérito, concedo o 

prazo de 05 (cinco) dias para as partes indicarem as provas que ainda 

pretendem produzir, especificando-as.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 332057 Nr: 814-38.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIMAZE REFRIGERAÇÃO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - OAB:11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie o depósito da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, a ser solicitado pelo site www.tjmt.jus.br > Emissão de Guias 

on line > Diligência > Emissão de guia de diligências. Após preencha 

corretamente o endereço da diligência e emite-se a guia com o respectivo 

valor. Sob pena de extinção nos termos do art. 485,§1° do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 371953 Nr: 20880-39.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONE PEREIRA BUENOS ARIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B, 

JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - OAB:20.853 A/MT, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO TADEU SALCEDO - 

OAB:6038/MT

 Vistos.

1. Ciente do petitório de fls. 61.

2. Proceda-se às retificações necessárias, quanto aos novos patronos do 

autor.

3. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, 

requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do feito.

4. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 379306 Nr: 26234-45.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR MONTEIRO MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TARNAVOI - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie o depósito da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, a ser solicitado pelo site www.tjmt.jus.br > Emissão de Guias 

on line > Diligência > Emissão de guia de diligências. Após preencha 

corretamente o endereço da diligência e emite-se a guia com o respectivo 

valor. Sob pena de extinção nos termos do art. 485,§1° do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 394226 Nr: 7921-02.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIE KURAMOTI, ARIADNE KURAMOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:317.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222

 Vistos.

1. Considerando o que dispõe o parágrafo único do art. 487 do Código de 

Processo Civil, oportunizo ao exequente o prazo de 05 (cinco) dias para 

que se manifeste sobre eventual ocorrência de prescrição nos autos.

2. Após, com ou sem manifestação, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 416272 Nr: 20064-23.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRON CARVALHO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a ausência de previsão legal para suspensão do feito de 

Busca e Apreensão, deixo de acolhê-lo e termino venha a autora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao processo.

2. Em caso de inércia, intimem-se o autor, pessoalmente, a dar o devido 

impulso ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 425721 Nr: 24995-69.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA B. 

MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do 

Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão.11. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).12. Decorrido 

o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas necessárias.13. 

P.I.C..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433598 Nr: 3160-88.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRE SUPERMERCADOS EIRELI - EPP, LAURO 

ROBERTO EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que o requerente não justificou ter esgotado todos os 

meios possíveis para obter informações sobre o endereço da parte 

requerida, indefiro, por ora, seu pedido, com fundamento no item 2.3.1.1.3 

da CNGC.

 2. Manifeste-se, pois, o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário, em caso de inércia do patrono, intime-se 

pessoalmente o autor para manifestar nos autos, em prazo igual, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 434482 Nr: 3726-37.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIE KURAMOTI, ARIADNE KURAMOTI LATKANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a possibilidade de eventual prescrição nos autos de 

Execução, aguarde-se a determinação dos autos em apenso.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 444905 Nr: 9345-45.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS DE SOUZA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT/5835-A, 

THIAGO DE SIQUEIRA B. MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Isto Posto, por entender que na sentença proferida nestes autos, não 

há omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não sendo esta 

a via correta para modificação da decisão impugnada, com fulcro nos 

artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, REJEITO os 

presentes embargos de declaração, mantendo a decisão atacada tal como 

está lançada.9. Intime-se.10. Cumpra-se.11. Às providências..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 490306 Nr: 8211-46.2017.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE SANTOS ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑES - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados 

da citação (CPC, art. 829 e ss).

2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar 

tantos quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, 

com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à 

respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e 

intimando-se o devedor em seguida.

3. Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens 

para a garantia do débito (CPC, art. 830).

4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da divida. (CPC, art. 827, caput).

5. Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º).

6. Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e 

fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de citação, 

independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915).

7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da 

execução, para os fins de direito (CPC, art. 828).

8. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.

9. Intime-se.

10. Às providências.

.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004321-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZEITOUN & ZEITOUN LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1004321-82.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A REQUERIDO: ZEITOUN & ZEITOUN LTDA - ME 

Vistos. 1. Trata-se de Embargos de Declaração com efeito infringente, 

com o propósito de que sejam modificadas questões atinentes à decisão 

que determinou a emenda da inicial. 2. É o sucinto relatório. Decido. 3. 

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos. 4. Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode 

prosperar. 5. Com efeito, os Embargos de Declaração nada mais são do 

que um recurso destinado a pedir ao juiz ou juízes prolatores da sentença 

ou do acórdão que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição 

ou supram omissão ou erro material existente no julgado. Não se prestam 

eles a aumentar/majorar ou modificar a decisão atacada. 6. Assim 

determina o Art. 1022, do CPC: “Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – Esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia 

pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento. III – Corrigir erro material 

7. Segundo a jurisprudência do Egrégio TJMT, os embargos de declaração 

não se prestam a alterar o julgado exclusivamente através de efeito 

infringente. 8. Nesse sentido: “RECURSO DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE AINDA 

QUE O INTUITO SEJA PREQUESTIONAR A MATÉRIA – RECURSO QUE SE 

PRESTA SOMENTE ÀS HIPÓTESES DO INCISO I E II DO ARTIGO 535 DO 

CPC – INEXISTINDO AS OMISSÕES APONTADAS, IMPERIOSA É A 

IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – RECURSO IMPROVIDO – Nega-se 

provimento aos embargos de declaração que pretende unicamente a 

modificação do julgado que lhe fora desfavorável, posto que o presente 

recurso presta-se apenas às hipóteses previstas nos incisos I e II do 

artigo 535 do código de processo civil”. (TJMT – EDcl 36933/2002 – 1ª 

C.Cív. – Rel. Des. Jurandir Florêncio de Castilho – J. 12.05.2003). 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – EFEITO INFRINGENTE 

INADMISSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO – Inexistindo omissão, 

contradição ou obscuridade nega-se provimento aos embargos de 

declaração opostos sob esta argumentação, ainda mais quando ancorado 

a este fundamento há explícito pedido de reapreciação do mérito do 

recurso e modificação do julgamento, com pedido de concessão de 

excepcional efeito infringente”. (TJMT – EDcl 3242/2003 – 1ª C.Cív. – Rel. 

Des. Munir Feguri – J. 05.05.2003). 8. Isto Posto, por entender que na 

sentença proferida nestes autos, não há omissão, obscuridade, 

contradição ou erro material, e, não sendo esta a via correta para 

modificação da decisão impugnada, com fulcro nos artigos 1.022 e 

seguintes do Código de Processo Civil, REJEITO os presentes embargos 

de declaração, mantendo a decisão atacada tal como está lançada. 9. 
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Intime-se. 10. Cumpra-se. 11. Às providências. . (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000035-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CRISTINA FURTADO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000035-27.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ELAINE 

CRISTINA FURTADO PEREIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009253-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MILTON CESAR DA GUIA (EXECUTADO)

M.C.G. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009253-16.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: M.C.G. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, MILTON 

CESAR DA GUIA, MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA Vistos. 1. Citem-se 

as partes devedoras para pagarem o débito em 3 (três) dias, contados da 

citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrados os devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para 

a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008826-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS CARDOSO & CAMARGO CARDOSO LTDA. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL ANTONIO BREDA OAB - MT16990/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008826-19.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ELIAS CARDOSO & 

CAMARGO CARDOSO LTDA. - ME REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Obrigação de fazer com pedido de Tutela 

de Urgência, promovida por ELIAS CARDOSO & CAMARGO CARDOSO 

LTDA, em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes devidamente 

qualificadas nos autos. 2. Aduz, o requerente, que em 19 de dezembro de 

2016 celebrou a Cédula de Crédito bancário, para liberação do valor de R$ 

523.145,00 (quinhentos e vinte e três mil, cento e quarenta e cinco reais), 

proveniente da Linha do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro 

Oeste – FCO, com vencimento final para janeiro de 2029, sendo o valor de 

R$ 56.914,30 (cinquenta e seis mil novecentos e quatorze reais e trinta 

centavos) destinado para aquisição de equipamentos, bem como o valor 

de R$ 459.439,00 (quatrocentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e 

trinta e nove reais) para obras de construção civil do imóvel de matrícula 

n. 73.157. 4. Assim, os valores referentes às obras de construção seriam 

repassados em duas etapas, de acordo com o Cronograma Físico 

Financeiro, sendo uma parcela no valor de R$ 257.267,00 (duzentos e 

cinquenta e sete mil e duzentos e sessenta e sete reais) e a segunda 

parcela no valor de R$ 202.172,00 (duzentos e dois mil cento e setenta e 

dois reais). 5. Todavia, informa que a instituição financeira condicionou a 

liberação da primeira parcela à contratação de um Título de Capitalização 

OUROCAP de 24 (vinte e quatro) parcelas mensais no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). 6. Dessa forma, a primeira parcela para obras 

fora liberada em 13 de fevereiro de 2017 e, após cumprir a primeira etapa, 

o requerente solicitou, em 01 de agosto e 2017, o valor da segunda 

parcela. 7. Todavia, afirma que mesmo após o pagamento de 09 (nove) 

parcelas, ainda não fora liberada a segunda parte do financiamento, como 

também não fora liberado o valor referente à aquisição de equipamentos, 

bem como o capital de trabalho no valor de R$ 6.791,70 (seis mil 

setecentos e noventa e um reais e setenta centavos), o que levou o 

requerente a notificar a requerida para que liberasse a segunda etapa do 

financiamento. 8. Dessa forma, ante a inércia da instituição financeira, o 

autor pugna pela concessão da tutela de urgência antecipada, objetivando 

que o requerido seja compelido a liberar a segunda etapa da obra de 

construção civil, além do valor de R$ 56.914,30 (cinquenta e seis mil 

novecentos e quatorze reais e trinta centavos), que serão destinados à 

aquisição de equipamentos, bem como o valor de R$ 6.791,70 (seis mil 

setecentos e noventa e um reais e setenta centavos), destinado ao capital 

de trabalho. 9. Pugna, ainda, pela suspensão da cobrança do OUROCAP, 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como a exclusão do nome 

da requerente e de seus respectivos avalista dos cadastros de restrição 

ao crédito. 10. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 11. 
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Trata-se de Ação de Obrigação de fazer com pedido de Tutela de 

Urgência, promovida por ELIAS CARDOSO & CAMARGO CARDOSO LTDA, 

em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes devidamente qualificadas nos 

autos, conforme relatório acima. 12. Para a concessão da Tutela de 

Urgência é necessário a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300 do CPC. 13. No caso em 

comento, verifico que não estão presentes os elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte autora. 14. Explico. O autor alega que 

cumpriu todos os requisitos necessários para a obtenção da segunda 

parte do financiamento. Todavia, não há nos autos prova de quais são os 

requisitos, nem, tampouco, comprovação de seu cumprimento, o que 

inviabiliza a análise se o autor preencheu ou não as condições para obter 

a liberação do valor restante. 15. Em relação à contratação do Título de 

Capitalização OUROCAP, por ora, não há evidências no feito que 

condicionam a sua contratação para a liberação do empréstimo, razão 

pela qual, deixo de conceder, por ora, a tutela de urgência para 

suspensão das parcelas, bem como para inibir a inscrição do nome do 

autor no cadastro de inadimplentes, em caso de ausência de pagamento. 

16. Ademais, o Poder Judiciário só pode obrigar a realização de conduta 

positiva mediante a existência de regras previamente estabelecidas, 

respeitando a atividade privada e a autonomia de vontade. 17. Por tais 

motivos, não consigo vislumbrar, neste momento processual, a 

probabilidade do direito invocado para que possa conceder-lhe 

liminarmente a antecipação dos efeitos da tutela, razão pela qual INDEFIRO 

seus pedidos. 18. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a 

presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

data: “I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão 

de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista 

no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais 

casos.” – (CPC, art. 335), 19. Deverá, ainda, ser consignada no mandado 

a advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 20. 

Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no dia 10/04/2018, às 14h20min, consignando no mandado a 

advertência de que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 21. Consigne, ainda, que caso o 

réu não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 22. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 23. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000252-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL OZORIO BORBA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000252-70.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: GABRIEL OZORIO BORBA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas guias e 

comprovante de pagamento da custas processuais e taxa Judiciária, 

requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. .. 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000269-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

RAUL DE OLIVEIRA BATERIAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000269-09.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: RAUL DE OLIVEIRA BATERIAS - ME, RAUL DE 

OLIVEIRA Vistos. 1. Citem-se as partes devedoras para pagarem o débito 

em 03 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não 

efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos 

quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, 

custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à 

respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e 

intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo encontrados os 

devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito 

(CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no 

mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000287-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE GOMES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000287-30.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: JANETE GOMES DE SOUZA Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do 

veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

da custas processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para 

análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. .. (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000298-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS MORETTI TEIXEIRA (RÉU)
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FINEZE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (RÉU)

CASSIA CAROLINA SACCONATO TEIXEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000298-59.2018.8.11.0002 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: FINEZE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, LUIZ CARLOS MORETTI 

TEIXEIRA, CASSIA CAROLINA SACCONATO TEIXEIRA Vistos. 1. Trata-se 

de ação Monitória proposta pelo autor em desfavor do requerido, visando 

o recebimento da quantia informada na exordial. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. .. 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000307-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARION GILBERTO PRINCE JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000307-21.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: ARION GILBERTO PRINCE JUNIOR Vistos. 1. Trata-se 

de Ação de Execução promovida pelo credor, pretendendo receber a 

quantia informada na inicial. 2. Em análise aos documentos colacionados 

aos autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de 

pagamento da custas processuais e taxa judiciária, requisitos necessários 

para análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 

15 (quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. .. (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000255-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS TOCANTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000255-25.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: 

FRANCISCO DE ASSIS TOCANTINS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico 

que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. .. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000283-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDON GIROTTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000283-90.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: JOSE EDON GIROTTO Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico 

que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000282-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAB PERES OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000282-08.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: JOAB PERES OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico 

que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. .. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000262-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYDIL GALDINO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000262-17.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: AYDIL GALDINO DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 
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em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico 

que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000291-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE APARECIDA GOMES CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000291-67.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: ELIANE APARECIDA GOMES CARVALHO Vistos. 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte 

autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, necessário se faz a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, podendo ser 

realizada por carta registrada com aviso de recebimento (Art. 2º, §2º, do 

Decreto Lei 911/69). 3. Contudo, em análise aos autos verifico que o autor 

não juntou aos autos a notificação do réu, de modo a comprovar sua 

mora. 4. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades apontadas, na forma 

do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial 

(CPC, art. 321, parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000293-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000293-37.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: NILTON PEREIRA LEITE Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000294-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA PIMENTEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000294-22.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL 

S.A REQUERIDO: SONIA MARIA PIMENTEL Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000304-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEFTI FERNEDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000304-66.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: GEFTI FERNEDA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em 

mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que 

não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000305-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE DE ALMEIDA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000305-51.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: GISELE DE ALMEIDA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do 

veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

da custas processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para 

análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000308-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEIS FERNANDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000308-06.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: SIDINEIS FERNANDES DOS SANTOS Vistos. 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas guias e 

comprovante de pagamento da custas processuais e taxa Judiciária, 

requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000263-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIL SANTANA DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000263-02.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A EXECUTADO: ODENIL SANTANA DA CUNHA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Execução promovida pelo credor, pretendendo 

receber a quantia informada na inicial. 2. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas guias e 

comprovante de pagamento da custas processuais e taxa Judiciária, 

requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. .. 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000327-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN DE SOUZA CANTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000327-12.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: ALAN DE SOUZA CANTO Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico 

que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. .. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000335-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINO FRANCHINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000335-86.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: ADELINO FRANCHINI Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 
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DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. .. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000336-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEDAZIO VASCONCELOS DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000336-71.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: GEDAZIO VASCONCELOS DA CRUZ Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69). 3. Contudo, compulsando os autos, verifico que o 

endereço constante da notificação extrajudicial diverge do endereço 

informado no contrato entabulado entre as partes, o que, em princípio, 

configura a inexistência de mora. 4. Assim, faculto ao autor a emenda da 

inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades 

acima apontadas, na forma do art.2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. Intime-se. 6. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000339-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUNHA & OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000339-26.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CUNHA & 

OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em 

mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que 

não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007684-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RAMALHO COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PAULA COSTA OAB - MT10.952 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007684-77.2017.8.11.0002 AUTOR: TELMA RAMALHO COSTA 

RÉU: BANCO BMG Vistos. . 1. Mantenho a decisão agravada por seus 

próprios fundamentos, em aplicação analógica do art. 1018, § 1º do CPC. 

2. Aguarde-se a realização da audiência designada. 3. No mais, seguem 

informações ao agravo, digitadas em uma lauda. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000337-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000337-56.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: LUCIANO DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 
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livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000340-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA NEVES DE CRISTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000340-11.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CLAUDINEIA 

NEVES DE CRISTO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em 

que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento da custas processuais e 

taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000341-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE DE SOUZA FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000341-93.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ELIETE DE 

SOUZA FERNANDES Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento da custas processuais e 

taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000342-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS VILXENSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000342-78.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: BRUNO VINICIUS 

VILXENSKI Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000343-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CRISTINA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000343-63.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VANESSA 

CRISTINA DE ARRUDA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento da custas processuais e 

taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000357-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE FELIPE SOUZA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000357-47.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JORGE FELIPE SOUZA DE LIMA 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 
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objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Contudo, 

compulsando os autos, verifico que o endereço constante da notificação 

extrajudicial diverge do endereço informado no contrato entabulado entre 

as partes, o que, em princípio, configura a inexistência de mora. 4. Assim, 

faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sane as irregularidades acima apontadas, na forma do art.2º, §2º, do 

Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000359-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIO DE OLIVEIRA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000359-17.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: SAFRA LEASING SA 

ARRENDAMENTO MERCANTIL EXECUTADO: ELVIO DE OLIVEIRA FILHO 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Execução promovida pelo credor, 

pretendendo receber a quantia informada na inicial. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. .. 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000363-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIORDAN DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000363-54.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: GIORDAN DE ALMEIDA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas guias e 

comprovante de pagamento da custas processuais e taxa Judiciária, 

requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000364-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE GUILHERME DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000364-39.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JORGE GUILHERME DE CAMPOS 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000368-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000368-76.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARIA APARECIDA SANTOS DE 

SOUSA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000384-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER SILVA LOURENCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000384-30.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A EXECUTADO: EDER SILVA LOURENCO Vistos. 1. Trata-se 

de Ação de Execução promovida pelo credor, pretendendo receber a 

quantia informada na inicial. 2. Em análise aos documentos colacionados 

aos autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de 

pagamento da custas processuais e taxa Judiciária, requisitos 
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necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, 

no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob 

pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. .. (Assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000393-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMAR BOTELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000393-89.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BR CONSORCIOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: EDEMAR 

BOTELHO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008852-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008852-17.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VALMIR GOMES 

Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar 

do autor ter colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que 

esta retornou com o motivo “MUDOU-SE”, carecendo do comprovante de 

seu recebimento, uma vez que para o desenvolvimento válido e regular da 

ação de busca e apreensão, faz-se necessário que o credor demonstre a 

constituição em mora do devedor. 4. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO BANCO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. 

CARACTERIZAÇÃO DA MORA. INTIMAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRATICADA 

PELA SERVENTIA INFRUTÍFERA, PORQUANTO O DEVEDOR "MUDOU-SE". 

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EDITALÍCIA OU PROTESTO DO TÍTULO. MORA 

NÃO CARACTERIZADA. PRAZO PARA EMENDAR A EXORDIAL 

DESCUMPRIDO. EXTINÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. Para o 

desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, faz-se 

necessário que o credor demonstre a constituição em mora do devedor. 

Para comprovar tal ato, no insucesso da diligência da serventia 

extrajudicial no endereço fornecido no contrato pelo devedor, deve ser 

realizado o protesto do título ou a intimação editalícia, sob pena de 

acarretar a extinção da demanda. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SC - AC: 

20130431793 SC 2013.043179-3 (Acórdão), Relator: Guilherme Nunes 

Born, Data de Julgamento: 21/08/2013, Quinta Câmara de Direito Comercial 

Julgado)” 5. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de recebimento da 

referida notificação, na forma do art. 319, VI, do CPC, c/c art. 2º, §2º, do 

Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006317-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES SILVA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1006317-18.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOAO ALVES 

SILVA NETO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Contudo, 

compulsando os autos, verifico que o endereço constante da notificação 

extrajudicial diverge do endereço informado no contrato entabulado entre 

as partes, o que, em princípio, configura a inexistência de mora. 4. Assim, 

faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, traga o comprovante de recebimento da referida notificação, na 

forma do art.2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008320-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO DEZIDERIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008320-43.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DIOGO 

DEZIDERIO DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto 

o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 
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mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008782-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS KAIQUE SANTOS COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008782-97.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CARLOS KAIQUE SANTOS COELHO 

Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar 

do autor ter colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que 

esta retornou com o motivo “ENDEREÇO INSUFICIENTE”, de modo que não 

ficou devidamente comprovada a mora do requerido com relação ao 

débito. 4. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na forma do 

art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, 

art. 321, parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008728-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CARVALHO ASSIS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008728-34.2017.8.11.0002 AUTOR: PATRICIA CARVALHO 

ASSIS RÉU: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

Vistos. .. 1. Cumpra-se integralmente a decisão retro (ID 10987500). 2. 

Expeça-se o necessário. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007885-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007885-69.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA 

Vistos. .. 1. Apreendido o veículo conforme certidão do Sr. Oficial de 

justiça, pleiteia a requerida a restituição do veículo, uma vez que efetuara 

o pagamento integral do débito. 2. Primeiramente, para efeitos legais, 

considerando comparecimento espontâneo da parte requerida aos autos, 

através do seu patrono com procuração anexa, tenho por suprida a falta 

de citação pessoal através do Sr. Oficial de Justiça e dou-lhe por citada 

com base no art. 239, §1°, do CPC. 3. Pois bem. De acordo com 

entendimento já pacificado nos Tribunais Superiores quanto ao valor a ser 

depositado referente a purgação da mora, o devedor deve pagar a 

integralidade da dívida, ou seja, os valores apresentados na inicial pelo 

autor como devidos. 4. Assim, considerando que o cumprimento da liminar 

se deu em 27/11/2017 (segunda-feira), contando-se o prazo em dias úteis 

(artigo 219 do CPC), a data limite para o pagamento do débito seria em 

04/12/2017. 5. Dessa forma, tendo-se em vista que o pagamento da 

integralidade do débito (R$ 40.265,43) fora realizado em 04/12/2017, 

dentro do prazo, conforme comprovante juntado aos autos, expeça-se o 

competente Mandado de Restituição do veículo, em favor do requerido, no 

prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de multa diária que fixo em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo o Mandado ser cumprido pelo 

oficial plantonista, se necessário. 6. E ainda, posto que a parte autora já 

manifestou aos autos concordando com os valores depositados 

referentes a purgação da mora, DEFIRO o levantamento da importância 

depositada em Juízo, em favor da mesma. 7. Expeça-se, pois, o 

competente Alvará Judicial para a conta indicada nos autos. 8. Defiro a 

parte requerida os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do Art. 98 da 

Lei 13105/15. 9. Intimem-se. 10. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008956-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JENNIFER MARQUES FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008956-09.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JENNIFER MARQUES FERNANDES 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Verifico que a pretensão 

da parte recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor a ser 

atribuído à causa deve observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 3. 

Dessa maneira, em observância ainda à decisão proferida pelo Superior 
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Tribunal de Justiça no julgamento Recurso Especial N° 1.418.593-MS 

(2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na inicial não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do 

Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor da causa 

para R$ 20.499,86 (Vinte mil, quatrocentos e noventa e nove reais e 

oitenta e seis centavos), que corresponde à integralidade do débito, 

compreendido entre as parcelas vencidas e vincendas, conforme se 

verifica na planilha de débito constante na exordial. 4. Dessa maneira, 

concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que recolha as custas 

remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). 

5. Proceda-se a secretaria, à RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao 

registro do feito. 6. Após o recolhimento das custas remanescentes 

remetam-se conclusos para análise do pedido liminar. 7. Às providências. 

., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008787-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R DOS SANTOS REIS & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008787-22.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: R DOS SANTOS 

REIS & CIA LTDA - EPP Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). 3. Contudo, compulsando os autos, verifico que o endereço 

constante da notificação extrajudicial diverge do endereço informado no 

contrato entabulado entre as partes, o que, em princípio, configura a 

inexistência de mora. 4. Assim, faculto ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de recebimento da 

referida notificação, na forma do art.2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena 

de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. Intime-se. 6. 

Cumpra-se. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009008-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLLON EDER SEFERINO DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009008-05.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARLLON EDER 

SEFERINO DA CRUZ Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Contudo, 

compulsando os autos, verifico que o endereço constante da notificação 

extrajudicial diverge do endereço informado no contrato entabulado entre 

as partes, o que, em princípio, configura a inexistência de mora. 4. Assim, 

faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, traga o comprovante de recebimento da referida notificação, na 

forma do art.2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009019-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANESSA ALEXSANDRA ALBUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009019-34.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: WANESSA 

ALEXSANDRA ALBUES Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em 

mora. 2. Verifico que a pretensão da parte recai em cobrança de dívida, 

razão pela qual o valor a ser atribuído à causa deve observar o disposto 

no art. 292, I, do CPC. 3. Dessa maneira, em observância ainda à decisão 

proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento Recurso Especial 

N° 1.418.593-MS (2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na 

inicial não corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos 

termos do Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor 

da causa para R$ 27.507,02 (Vinte e sete mil, quinhentos e sete reais e 

dois centavos)., que corresponde à integralidade do débito, compreendido 

entre as parcelas vencidas e vincendas, conforme se verifica na planilha 

de débito constante na exordial. 4. Dessa maneira, concedo ao autor o 

prazo de 15 (quinze) dias para que recolha as custas remanescentes, 

sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). 5. Proceda-se a 

secretaria, à RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao registro do feito. 6. 

Após o recolhimento das custas remanescentes remetam-se conclusos 

para análise do pedido liminar. 7. Às providências. ., (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009031-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO JOSE TOSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009031-48.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: PEDRO JOSE 

TOSTA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 
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mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008832-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO MONTANDON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008832-26.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A EXECUTADO: CARLOS ROBERTO MONTANDON Vistos. . 1. 

Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados 

da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036764-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1036764-66.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FABRICIO 

VIEIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na 

inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 

2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Contudo, 

compulsando os autos, verifico que o endereço constante da notificação 

extrajudicial diverge do endereço informado no contrato entabulado entre 

as partes, o que, em princípio, configura a inexistência de mora. 4. Assim, 

faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, traga o comprovante de recebimento da referida notificação, na 

forma do art.2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005958-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEO CESAR DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005958-68.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: CLEO CESAR DOS SANTOS Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000001-86.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORCISIO FRANCISCO DOS REIS JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000001-86.2017.8.11.0002 EXEQUENTE:  BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. EXECUTADO: ORCISIO FRANCISCO DOS REIS 

JUNIOR Vistos. .. 1. Defiro o pedido do autor de ID 11363701. 2. Expeça-se 

o necessário. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009361-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETRICIA DE CAMPOS RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009361-45.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: LETRICIA DE CAMPOS RAMOS Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008975-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS MELO CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008975-15.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FRANCISCO DE ASSIS MELO 

CARVALHO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008960-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CESAR DA GUIA (EXECUTADO)

MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

M.C.G. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008960-46.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: M.C.G. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, MILTON 

CESAR DA GUIA, MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA Vistos. 1. Citem-se 

as partes devedoras para pagarem o débito em 3 (três) dias, contados da 

citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrados os devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para 

a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. 
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Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008772-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICE REGINA DUARTE PREZA E ZAROUR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008772-53.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: GLEICE REGINA DUARTE PREZA E ZAROUR Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter 

colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta 

retornou, de modo que não ficou devidamente comprovada a mora do 

requerido com relação ao débito. 4. Dessa maneira, faculto ao autor a 

emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a 

irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob 

pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. 

Intime-se. 6. Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008791-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIZE FERNANDES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008791-59.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DENIZE 

FERNANDES SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Compulsando os autos, verifico que não consta dentre a 

documentação necessária o contrato de financiamento firmado entre as 

partes, o que inviabiliza a análise do pleito liminar. 3. Assim, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o 

contrato de financiamento, na sua integralidade, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 4. Intime-se. 5. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002851-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DE OLIVEIRA LIMA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002851-16.2017.8.11.0002 REQUERENTE: EVA DE OLIVEIRA 

LIMA ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 1. Trata-se 

de Ação Revisional de Contrato, promovida por EVA DE OLIVEIRA LIMA 

ARAÚJO, em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, partes qualificadas 

nos autos. 2. A parte autora veio a Juízo informar que entabulou acordo 

extrajudicial com o requerido, pugnando, por conseguinte, pela desistência 

do feito, com a consequente expedição de expedição de alvará em seu 

favor. 3. Instado a se manifestar, a parte requerida concordou com a 

desistência do feito. 4. Após, vieram-me os autos conclusos. É o 

necessário relatório. Decido. 5. Trata-se de Ação Revisional de Contrato, 

promovida por EVA DE OLIVEIRA LIMA ARAÚJO, em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A, partes qualificadas nos autos, conforme relatório acima. 

6. O pedido acima formulado pelo autor se trata de uma simples 

manifestação de desistência da lide. 7. Posto isto, homologo a desistência 

e JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 

200, parágrafo único e art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 8. 

Deixo de condenar em custas e honorários, vez que deferida a justiça 

gratuita. 9. Expeça-se alvará para levantamento de eventuais valores 

depositados nos autos, em favor da autora, conforme dados bancários 

informados no petitório ID 10329370. 10. Após o trânsito em julgado 

arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. 11. P. I. C. . 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004937-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

DIANA ARAUJO DO NASCIMENTO OAB - MG145012 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ADRIANO LEITE DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004937-57.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: BENEDITO ADRIANO LEITE DO NASCIMENTO Vistos. .. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO J SAFRA 

S/A, em desfavor de BENEDITO ADRIANO LEITE DO NASCIMENTO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. O autor veio aos autos informar 

que realizou um acordo extrajudicial com a parte requerida, pugnando sua 

homologação e consequente extinção do feito. 3. Denoto que a referida 

peça encontra-se assinada pela parte requerida, assim, inexistindo a 

necessidade de sua intimação acerca do acordo celebrado. 4. Pois bem, 

diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o acordo 

celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, 

nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. 5. Custas 

pagas na distribuição, honorários conforme pactuado. 6. Postergo a 

análise do pedido do requerido para levantamento do valores os quais 

depositou em Juízo, posto que restou omissa sua anuência no presente 

acordo. 7. Assim, intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco), 

manifestar acerca do pedido do requerido para levantamento dos valores 

depositados nos autos, sendo que sua inércia incorrerá em concordância 

tácita. 8. Após, nada mais sendo requerido, considerando que as partes 
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desistem do prazo recursal, certifique-se do trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 9. P. I. C. 10. Às 

providências (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000566-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON REGINALDO TOMIO (REQUERIDO)

ANA PAULA NAGAISHI DE OLIVEIRA TOMIO (REQUERIDO)

TOMIO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000566-50.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: TOMIO & CIA LTDA - ME, WILSON REGINALDO TOMIO, 

ANA PAULA NAGAISHI DE OLIVEIRA TOMIO Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, promovida por BANCO BRADESCO S/A, em face 

de TOMIO & CIA LTDA - ME, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. 

A liminar fora deferida (ID 8345969), todavia o bem não fora localizado (ID 

10683531). 3. O autor ajuizou a presente ação na data de 30/01/2017, 

tendo juntado aos autos a notificação extrajudicial, encaminhada ao 

endereço do contrato, que retornou com o status “não existe o número”. 4. 

Posteriormente, a instituição financeira juntou ao feito o Instrumento de 

Protesto (ID 6098473), que fora realizado em 16/02/2017. 5. Pois bem, de 

uma melhor análise do feito, verifico que a extinção é a medida a ser 

tomada, uma vez que não se admite que a notificação ou o protesto 

ocorram após o ajuizamento da ação, na medida em que estes são 

condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. 7. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO 

EM MORA NÃO COMPROVADA - PROTESTO POSTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A constituição em mora do devedor é 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e 

apreensão. Assim, para o ajuizamento da demanda é essencial que o 

credor tenha efetivamente comunicado o devedor inadimplente acerca de 

sua mora, sendo descabida a realização de protesto somente após a 

ordem de emenda da inicial. EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 

911/69- NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- 

LEGISLAÇÃO VIGENTE - APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - 

PRINCÍPIOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA 

IMPERATIVA. A notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal, sob 

pena de se declarar a nulidade dessa pactuação, ante a ausência de 

requisitos necessários à sua validade. Não há como acatar qualquer 

orientação quanto à matéria, se verificada a desconformidade destas com 

a legislação vigente, especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 

103-A,170 e 192 caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 8. Assim, não 

comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo do processo, na forma do 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 9. Ante o exposto, revogo a 

liminar concedida (ID 8345969) e declaro extinto o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV e §3º, do CPC. 10. 

Custas pagas na distribuição, deixo de condenar em honorários, por 

insubsistir contenciosidade. 11. Deixo de acolher os Embargos 

Declaratórios (ID 8789570), ante a perda superveniente de objeto, 

ocasionada pela extinção do feito. 12. Após o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações de estilo. 13. P. I. C. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007267-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILTON CAMPOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1007267-27.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: WILTON 

CAMPOS DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido liminar, tendo por objeto o bem descrito nos autos. 2. 

Compulsando os autos, verifico que a notificação extrajudicial , fora 

encaminhada para endereço diverso do constante no contrato , ocasião 

em que fora oportunizado ao autor a emenda da inicial, a fim de comprovar 

a mora do devedor. 3. Isso porque, o direito de o credor fiduciário reaver o 

bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à 

caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do devedor, para a constituição 

em mora, deve ocorrer por carta registrada, por intermédio do Cartório de 

Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 5. Assim, o credor 

deveria esgotar os meios para a localização do devedor e, não obtendo 

êxito, realizar o protesto, com a intimação por edital, objetivando atender 

as exigências formais impostas pela lei. 6. Nesse sentido: “CIVIL E 

PROCESSO CIVIL - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

DECRETO-LEI 911/69 - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL - NOTIFICAÇÃO PESSOAL - ENVIO AO ENDEREÇO DO 

CONTRATO - ENTREGA EM MÃOS PRÓPRIAS DISPENSADA - PROTESTO - 

INTIMAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. 

Quando a lei determina a cientificação ao devedor por carta expedida por 

intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, não condiciona a entrega 

em mãos próprias. 2. A intimação de PROTESTO realizada POR EDITAL 

configura medida excepcional, autorizada somente em algumas hipóteses 

dispostas no artigo 15 da Lei 9.492/97, como no caso de o devedor se 

encontrar em local incerto ou ignorado, ou mesmo se RECUSAR a receber 

a notificação. 3. Verificada a ocorrência de uma das possibilidades do art. 

2º, § 2º, do Decreto-lei 911/69 e comprovada a mora do devedor 

fiduciário, o deferimento da liminar de busca e apreensão é medida que se 

impõe. 4. Deram provimento ao recurso. (TJ-MG - AI: 10625120053479001 

MG , Relator: Sebastião Pereira de Souza, Data de Julgamento: 

06/03/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/03/2013) – (destaque nosso) 7. Contudo, não se admite 

que a notificação ou o protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma 

vez que estes são condição de procedibilidade da ação de busca e 

apreensão. 8. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA - 

PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A 

constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. Assim, para o 

ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha efetivamente 

comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, sendo descabida 

a realização de protesto somente após a ordem de emenda da inicial. 

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- NOTIFICAÇÃO - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO VIGENTE - 

APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A notificação do 

devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se declarar a nulidade 

dessa pactuação, ante a ausência de requisitos necessários à sua 

validade. Não há como acatar qualquer orientação quanto à matéria, se 

verificada a desconformidade destas com a legislação vigente, 

especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 103-A,170 e 192 

caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , Relator: Antônio 

Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 9. Ademais, é de bom alvitre 

ressaltar que não há nos autos qualquer comprovação de que o endereço 

para onde fora encaminhada a notificação, de fato se trata da residência 

do devedor. 10. Dessa forma, não comprovada a regular constituição em 

mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois ausentes os 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 
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processo do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC. 11. Ante o 

exposto, declaro EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, IV do CPC. 12. Custas pagas na distribuição, deixo 

de condenar em honorários por insubsistir contenciosidade. 13. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 14. P.R.I. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000029-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONY ELISANGELA ZUNOETA CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000029-54.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: SIMONY 

ELISANGELA ZUNOETA CASTRO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, interposto por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em desfavor de SIMONY 

ELISANGELA ZUNOETA CASTRO, tendo por objeto o bem descrito nos 

autos. 2. Compulsando os autos, verifico que a notificação encaminhada 

ao devedor retornou pelo motivo “NÃO PROCURADO”, ocasião em que 

fora oportunizado ao autor a emenda da inicial, a fim de comprovar a mora 

do devedor. 3. Isso porque, o direito de o credor fiduciário reaver o bem 

que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à 

caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do devedor, para a constituição 

em mora, deve ocorrer por carta registrada, por intermédio do Cartório de 

Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 5. No caso concreto, a 

notificação enviada pelo credor não foi recebida no endereço informado 

no contrato, face a incorreção do endereço. 6. Assim, o credor deveria 

esgotar os meios para a localização do devedor e, não obtendo êxito, 

realizar o protesto, com a intimação por edital, antes da propositura da 

ação, com fins de atender as exigências formais impostas pela lei. 7. Com 

efeito, não se admite que a notificação ou o protesto ocorram após o 

ajuizamento da ação, uma vez que estes são condição de procedibilidade 

da ação de busca e apreensão. 8. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO 

COMPROVADA - PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - 

INVALIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

DEVIDA. A constituição em mora do devedor é pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. 

Assim, para o ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha 

efetivamente comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, 

sendo descabida a realização de protesto somente após a ordem de 

emenda da inicial. EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- 

NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO 

VIGENTE - APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A 

notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se 

declarar a nulidade dessa pactuação, ante a ausência de requisitos 

necessários à sua validade. Não há como acatar qualquer orientação 

quanto à matéria, se verificada a desconformidade destas com a 

legislação vigente, especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 

103-A,170 e 192 caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 9. Não 

comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo do processo, na forma do 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 10. Ante o exposto, declaro 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, 

do CPC. 11. Custas pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade. 12. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 13. P. I. C. ., (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008788-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA OAB - MT0014431S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA CRISTINA PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1008788-07.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: LAURA CRISTINA PEREIRA LEITE Vistos. 1. 

Cuida-se de ação proposta pela parte autora, em desfavor da parte 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora 

veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes da citação da 

parte requerida. 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência 

e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 5. Custas pagas na distribuição. Sem 

condenação em honorários por insubsistir contenciosidade. 6. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 7. P. I. C. ., 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008241-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDETE DE FATIMA BARELLA CRAPOUSE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1008241-64.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: 

BERNARDETE DE FATIMA BARELLA CRAPOUSE Vistos. .. 1. Cuida-se de 

ação de Busca e Apreensão proposta por BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO-FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em desfavor de 

BERNARDETE DE FÁTIMA BARELLA CRAPOUSE, ambas devidamente 

qualificadas nos autos. 2. Em petição anexada aos autos, a parte autora 

veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. Desnecessária a 

intimação da parte requerida, visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, 

diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via Renajud, 

caso existente. 6. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 7. Custas 

processuais pagas na distribuição deixo de condenar em honorários por 

insubsistir contenciosidade. 8. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 9. P. I. C. 10. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004174-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA NATALI CALDAS DE AQUINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004174-56.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: TAMARA 

NATALI CALDAS DE AQUINO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, tendo por objeto o bem descrito nos autos. 

2. Compulsando os autos, verifico que a notificação extrajudicial (fls. 15), 

fora encaminhada para endereço diverso do constante no contrato (fl. 

14v), ocasião em que fora oportunizado ao autor a emenda da inicial, a fim 

de comprovar a mora do devedor. 3. Isso porque, o direito de o credor 

fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está 

diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que 

dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do devedor, 

para a constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, por 

intermédio do Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 

5. No caso concreto, na oportunidade concedida ao autor para sanar a 

referida irregularidade, este trouxe novamente a mesma notificação que 

outrora fora encaminhada para endereço diverso do constante no 

contrato. 6. Assim, o credor deveria esgotar os meios para a localização 

do devedor e, não obtendo êxito, realizar o protesto, com a intimação por 

edital, objetivando atender as exigências formais impostas pela lei. 7. 

Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSO CIVIL - BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI 911/69 - CONSTITUIÇÃO EM 

MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - NOTIFICAÇÃO PESSOAL - 

ENVIO AO ENDEREÇO DO CONTRATO - ENTREGA EM MÃOS PRÓPRIAS 

DISPENSADA - PROTESTO - INTIMAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE - 

RECURSO PROVIDO. 1. Quando a lei determina a cientificação ao devedor 

por carta expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, 

não condiciona a entrega em mãos próprias. 2. A intimação de PROTESTO 

realizada POR EDITAL configura medida excepcional, autorizada somente 

em algumas hipóteses dispostas no artigo 15 da Lei 9.492/97, como no 

caso de o devedor se encontrar em local incerto ou ignorado, ou mesmo 

se RECUSAR a receber a notificação. 3. Verificada a ocorrência de uma 

das possibilidades do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei 911/69 e comprovada a 

mora do devedor fiduciário, o deferimento da liminar de busca e apreensão 

é medida que se impõe. 4. Deram provimento ao recurso. (TJ-MG - AI: 

10625120053479001 MG , Relator: Sebastião Pereira de Souza, Data de 

Julgamento: 06/03/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 16ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 15/03/2013) – (destaque nosso) 8. Contudo, não se 

admite que a notificação ou o protesto ocorram após o ajuizamento da 

ação, uma vez que estes são condição de procedibilidade da ação de 

busca e apreensão. 9. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA - 

PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A 

constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. Assim, para o 

ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha efetivamente 

comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, sendo descabida 

a realização de protesto somente após a ordem de emenda da inicial. 

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- NOTIFICAÇÃO - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO VIGENTE - 

APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A notificação do 

devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se declarar a nulidade 

dessa pactuação, ante a ausência de requisitos necessários à sua 

validade. Não há como acatar qualquer orientação quanto à matéria, se 

verificada a desconformidade destas com a legislação vigente, 

especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 103-A,170 e 192 

caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , Relator: Antônio 

Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 10. Ademais, é de bom alvitre 

ressaltar que não há nos autos qualquer comprovação de que o endereço 

para onde fora encaminhada a notificação, de fato se trata da residência 

do devedor. 11. Dessa forma, não comprovada a regular constituição em 

mora do devedor, é caso de EXTINÇÃO DO FEITO, pois ausentes os 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC. 12. Ante o 

exposto, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, IV do CPC. 13. Custas pagas na distribuição, deixo de 

condenar em honorários por insubsistir contenciosidade. 14. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos. 15. P.R.I. Cumpra-se. ., 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito
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